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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแคเกี่ยว กบัสาเหตุ

แวดลอ้มท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศ เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํรง ชีวิตในกลุ่มชายรักสอง

เพศ จาํนวน 7 คน โดยใชก้ารสัมภาษณ์ในการเกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดย เน้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก

การสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลกั โดยการถอดบทสัมภาษณ์จากเคร่ืองบันทึกเสียงสัมภาษณ์ จากนั้นจึงคัดเลือก

ขอ้ความและประเดน็สาํคญัเพื่อนาํมาตีความหมาย และวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จะใช้หลักทฤษฎีปรากฎการณ์วิทยา การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกบัวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค  
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 40 ปี และจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นลูกคนเดียว  และไม่มีพี่น้องเป็นชายรักสองเพศ  มีการเรียนรู้เร่ือง
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ไป ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างเพศโดยความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ คือ กบัเพศหญิง รู้สึกประหม่ากบัเพศชายเป็นตวั

ของตวัเองมากกว่า แต่มกัจะเปลี่ยนคู่บ่อย เร่ิมตน้การทาํความรู้จักกนัทางส่ือออนไลน์  เพศสัมพนัธ์เป็นฝ่ายรุก

มากกว่าฝ่ายรับ ชายรักสองเพศไม่เสียใจเพราะเป็นตวัของตวัเอง แต่ไม่คิดว่าตนแตกต่างจากคนทัว่ไป สามารถมี
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สะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการ  ท่ีจะดาํเนินชีวิตตามท่ีตนตอ้งการมากกว่าจะอยู่ภายใตก้รอบท่ีสังคมกาํหนด 

และเป็นภาพสะทอ้นอีกแง่มุมหน่ึงของวิถีชีวิตท่ีหลากหลายในสังคม หากไดมี้การศึกษาคนรักสองเพศในบริบทท่ี

กวา้งข้ึนและมีความหลากหลาย ในเชิงสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ความเช่ือ จะทาํให้เราเห็นภาพ

ของวฒันธรรมทางเพศและวิถีชีวิตของคนรักสองเพศท่ีหลากหลายยิ ่งข้ึน และจะทาํให้เห็นความซับซ้อนของ

อุดมการณ์ทางเพศกระแสหลกัของสังคมไดช้ดัเจนมาก ข้ึนเร่ือยๆ ในสังคมไทย  
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The main objective of this research is to investigate male bisexual lifestyle in 

Bankkae. Concern in cause of environment that effect with male bisexual. For find suitable 

way in life. The main 7 persons for major informant. In-depth interviews were conducted with 

7 male bisexual in area Bangkae.The sampling methods are the phenomenology and analytic 

induction from major informant. Interview major informant by analysis tape and write on note 

book. Afterwards choose the information and main issue to interpret. And analysis the main 

objective use qualitative research methods based on the theory of phenomenology. In-depth 

interviews major informant in Bankkae. 

  The study reveals people involved in male bisexual relationship. The major informant 

had age between 25-40 years and graduated in Bachelor’s Degree. Male Bisexual don’t have 

bisexual person in family. Male Bisexual learn sex through friend and social network. Most 

family have warmth and lifestyle similar general men, play sport , have two sex friend and have 

a sex similar general men. The relation of sex with a woman, he feel bashful but with a man feel 

self-confident and often change sweetheart. Begin the relation in virtue from internet. Sexual 

relations often aggressor more than defense. Male bisexual don’t sorrow because there have 

self-confident. The majority of state problem of male bisexual in the study reveals because 

begin from teenage. Male bisexual are study in men school, therefore he have no confidence to 

disclose the nature of their relationships to women. But feel that they aren’t different from others 

and need to hide their own feelings and to conceal their behavior from others.  

The behavior patterns of such couples may reflect their desire to live as they want, 

rather than attempting to fit into the framework imposed by society, which has implications on 

various aspects of social life. If two-sex relationships are studied in the broader and more 

diverse context of social economic status and cultural beliefs, we can see that the images of 

sexuality, culture and lifestyle of these people are even richer, and we can also see that the 

complexity of sexual ideology in mainstream society has become increasingly evident in 

Thailand. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 สงัคมไทยในปัจจุบนัน้ี มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก เพศวิถีมิใช่เร่ืองหยดุนิ่งแต่มีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบุคคลเพศวิถีเป็นกระบวนการชีวิตท่ียาวนานของคนหน่ึงมีการ

เติบโตเปล่ียนแปลง นักวิชาการหลายท่านไดศึ้กษาวิถีชีวตของชายรักสองเพศ โดยวีธีท่ีคิดว่าเป็น

จริงท่ีสุด แต่ก็นบัว่าเป็นการยากท่ีจะศึกษาใหเ้ขา้ถึงความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของชายรักสองเพศ เน่ืองจาก

ชายรักสองเพศยงัคงไม่เปิดเผยตวัตนท่ีแทจ้ริงและยงัใหค้วามร่วมมือไม่เต็มท่ี ซ่ึงเพศวิถีมีผลต่อการ

สร้างความรู้ทางสังคม เพราะสังคมไดท้าํให้เพศวิถีกลาย เป็นส่ิงท่ีดีและไม่ดี เกิดการแบ่งแยกขั้ว

ตรงขา้ม  โดยเพศวิถีแบบรักต่างเพศจะถกูสร้างมาใหเ้หนือกว่าแบบอ่ืน ลกัษณะคู่สัมพนัธ์แบบชาย

หญิงเท่านั้นท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษทางสงัคมและผูมี้อาํนาจทางสงัคมก็ลว้นเอาบรรทดัฐานรักต่างเพศไป

สร้างกฎระเบียบต่างๆพร้อมกบัควบคุมเพศวิถีท่ีไม่ใช่รักต่างเพศให้อยู่ในพ้ืนท่ีชายขอบ และไม่ได้

รับการยอมรับบรรทดัฐานดงักล่าวคือส่ิงท่ีรองรับการสร้างความรู้ทางสงัคมและกลายเป็นจารีตนิยม

ของการมองเร่ืองเพศท่ีวางอยูบ่นฐานคิดของการตดัสินคุณค่าเชิงศีลธรรม(ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพนัธ์, 

2550)    

เพศวิถีเป็นกระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมท่ีกาํหนด จัดการ กาํกับ ควบคุม 

รวมทั้งการแสดงออกเก่ียวกบัรสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเร่ืองเพศ การแสดง

ท่าทีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ การแต่งกาย เป้าหมายในความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการท่ี

เก่ียวกบัเร่ืองเพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ท่ีมาควบคุมหรือกาํกบัดูแล

เร่ืองเพศของคนในสงัคม  ระบบความคิด ความเช่ือเร่ืองเพศ  โดยทัว่ไปสงัคมจะมีการสร้างบรรทดั

ฐานชุดหน่ึงท่ียอมรับหรือให้ความชอบธรรมกับเพศวิถีท่ีกาํหนดข้ึนเท่านั้น (วิลาสินี  พิพิธกุล,  

2547) 

 เพศในสงัคมไทยโดยทัว่ไปเขา้ใจว่าเพศท่ีตรงตามธรรมชาติ มีเพียง 2 เพศคือ หญิงกบั

ชายท่ี ตอ้งเกิดมาคู่กนั ฉะนั้นเม่ือเกิดมาเพศใด จะตอ้งมีวิถีการดาํเนินชีวิตทางเพศให้เป็นไปตาม

บรรทดัฐานทางเพศท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น    ผา่นกระบวนการเรียนรู้เร่ืองคุณค่าของการเป็นหญิงหรือ

เป็นชายของสังคม ในขณะท่ีเร่ืองราวของบุคคลท่ี มีความหลากหลายทางเพศปรากฏมากข้ึนใน

สงัคมทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นส่ิงท่ีทา้ทายระบบความเช่ือเดิมและส่วนหน่ึง
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ทาํใหค้นทัว่ไปเขา้ใจว่าสงัคมไทย   เปิดกวา้งสาํหรับบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ   แมว้่า ณ 

ปัจจุบนั กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดท้าํหนังสือรับรองทางวิชาการ  อา้งอิงขอ้มูลจาก

องคก์ารอนามยัโลก WHO  (2545)คนรักเพศเดียวกนัไม่ไดมี้ความผิดปกติทางเพศแลว้ก็ตาม   การ

ดาํเนิน งานของเครือ ข่ายในองค์กรสนับสนุนและปกป้อง สิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ   กฤตยา อาชวนิจกุล(2537) 

สเตอร์ริค (2000)ไดช้ี้ให้เห็นว่าแนวคิดตะวนัตกท่ีนักวิชาการไทยนาํมาวิเคราะห์ไม่

สามารถทาํความเขา้ใจบริบททางวฒันธรรมเก่ียวกบัเร่ืองเพศในสงัคมไทยได ้แสดงใหเ้ห็นความไม่

คงท่ีดา้นของเพศวิถีและเพศภาวะ รวมทั้ งการสร้างความหมายของหญิงและชายจะมีผลต่อการ

แสดงความ สมัพนัธท์างเพศ แต่ส่ิงท่ีน่าทบทวนตรวจสอบต่อไปกคื็อ สังคมไทยไดส้ร้างวาทกรรม 

“หญิงดี” ภายใตบ้รรทดัฐานทางเพศแบบไหน การท่ีผูห้ญิงไม่ปฏิบติัตามอุดมคติ การสะทอ้นให้

เห็นวิธีคิด ความเช่ือ พฤติกรรม การปฏิบติัและการสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศในสังคมไทยแต่ละช่วง

สมยั ส่ิงน้ีมีพรมแดนท่ีชัดเจน แยกขาดจากกนัหรือดาํรงอยู่ร่วมกัน ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง

ความหมายของการเป็นหญิงในสังคมไทยสะทอ้นความเหล่ือมลํ้ าระหว่างเพศวิถีแบบรักต่างเพศ

และเพศวิถีแบบอ่ืน  

ปุรินทร์ นาคสิงห์ (2546) ไดน้าํเสนองานวิจยัเร่ืองเกย ์: กระบวนการพฒันาเอกลกัษณ์

และวิถีชีวิตทางเพศ เพ่ือทาํความเขา้ใจการพฒันาเอกลกัษณ์ของกลุ่มวยัรุ่นว่ามีการเปล่ียนแปลงจาก

บุคคลผูมี้เอกลกัษณ์รักต่างเพศ โดยภาพประทบัแบบตายตวั (Sterotype) ท่ีสังคมกาํหนดไปสู่การ

เป็น ผูท่ี้มีเอกลกัษณ์รักร่วมเพศท่ีเขาใหค้าํนิยาม กระบวนการจากจุดยนืของพวกเขาเองภายใตก้รอบ

ทฤษฏีสังสรรค์สัญลกัษณ์นิยมพบว่า พวกเขาเหล่า นั้นมีพฒันาการทางเอกลกัษณ์ รักสองเพศ ท่ี

ปะปนอยู่ บุคคลเหล่าน้ีรู้สึกว่าตนเอง เป็นชายแต่งงานและมีครอบครัว ซ่ึงการสวมใส่เส้ือผา้และ

เคร่ืองแต่งกายของผูห้ญิงนั้น เป็นวิธีผอ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ท่ีไม่สามารถแสดงออกได ้ 

ในขณะท่ีเป็นชายและเป็นการก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและเป็นการกระตุน้ทางอารมณ์ทางเพศ แต่น่ี

เป็นเพียงความชอบของผูช้ายเท่านั้น ซ่ึงเขายงัมีความเป็นชายและเป็นพ่อหรือสามีอยู่ (Thom and 

More,1998)  

         การรู้จักวิถีชีวิต และแนวทางการดาํเนินชีวิตของผูท่ี้พฤติกรรมรักสองเพศ เพ่ือท่ีให้

บุคคลก่อนท่ีมีพฤติกรรมรักสองเพศสามารถช่วยใหบุ้คคลท่ีมีพฤติกรรมรักสองเพศและคนท่ีอยู่ใน

สงัคมกบัคนท่ีรักสองเพศไดป้รับตวัและใชชี้วิตอยู่ในสังคมร่วมกนั อย่างมีความเขา้ใจกนัมากข้ึน

โดยไม่สร้างปัญหาใหแ้ก่ตนเองครอบครัวและสังคม เพิ่มการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของชายรักสอง

เพศมากข้ึนโดยไม่ปิดบงัเหมือนในยคุสมยัก่อน สร้างสมัพนัธก์นัอย่างเสรีในหลายสถานท่ีไม่ว่าจะ
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เป็นฟิตเนส สถานท่ีเท่ียวก่อใหเ้กิดการสร้างครอบครัวหรือแมแ้ต่การใชชี้วิตร่วมกนัของชายรักสอง

เพศ 

ผูว้ิจยัสนใจวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศเน่ืองจากกลุ่มคนท่ีรักสองเพศเป็นกลุ่มท่ีตอ้ง

มีการปรับตวัในการดาํเนินชีวิตเช่นเดียวกับกลุ่มคนอ่ืนทั ่วไปแลว้ ยงัต้องเผชิญกับอคติและแรง

กดดนัจากสังคมเพราะกลุ่มคนท่ีรักสองเพศมีอุดมการณ์ท่ีสังคมกาํหนดอนัไดแ้ก่ กฎเกณฑ์ของ

ความเป็นพ่อแม่และบรรทดัฐานทางเพศดว้ยการไม่มีความผกูพนักบับุคคลต่างเพศซ่ึงแตกต่างจาก

สงัคมส่วนใหญ่ ฉะนั้น กลุ่มคนท่ีรักสองเพศคือผูด้าํเนินชีวิตนอกกรอบสังคมและมีความสามารถ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมคนทัว่ไปจึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

   

2. วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาวิถีชีวติของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 2. เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

  

3.  ขอบเขตการวจิยั 

    การศึกษา เร่ือง วิถีชีวิตของชายรักสองเพศ โดยผูว้ิจยัศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสอง

เพศ มุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นงานท่ีใชก้ารศึกษาเชิงคุณภาพเนน้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลกั 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีการกาํหนดขอบเขตการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

           1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาผูศึ้กษาไดศึ้กษาเก่ียวกบัสาเหตุแวดลอ้มท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของ

กลุ่ม ชายรักสองเพศ เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํรงชีวิตในกลุ่มชายรักสองเพศให้คน้พบ

ส่ิงๆดีในตนเอง แลว้นาํมาปรับใชใ้นชีวิตและการทาํงาน ย่อมทาํให้ชีวิตมีความสุขข้ึนและประสบ

ความสาํเร็จมากกว่าท่ีผา่นมา และสร้างความภาคภูมิใจในตนเองพร้อมต่อสูก้บัอุปสรรคทั้งปวง 

           2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีผูศึ้กษาได้ศึกษาเฉพาะเขตบางแค เป็นเขตท่ีอยู่อาศัยท่ีมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดีทางฝั่งธนบุรีและเป็นเขตท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี 1 ในกรุงเทพมหานคร 

            3. ขอบเขตดา้นประชากรผูศึ้กษาไดศึ้กษาเฉพาะกลุ่มชายรักสองเพศ ซ่ึงเป็นรสนิยม

อยา่งหน่ึงท่ีชอบทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงตอ้งการศึกษาและเรียนรู้ตวัตนท่ีแทจ้ริงของชายรักสอง

เพศใหเ้ขา้ใจมากข้ึน 

           4. ขอบเขตด้านเวลา ผูศึ้กษาใช้เวลาศึกษาคร้ังน้ีรวมทั้ งสิ้ น 5 เดือน ตั้ งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการศึกษา 
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4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

                1. สร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศใน

เขตบางแค ในดา้นปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมรักสองเพศและบทบาทของชายรัก

สองเพศ  เพ่ือใหช้ายรักสองเพศและคนในสงัคมดาํเนินชีวิตไปดว้ยกนัอยา่งไดมี้ความสุข 

                2. สร้างการยอมรับทางสังคมของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแคว่าพฤติกรรมทาง

เพศของบุคคลไม่ไดถ้กูจาํกดัไวว้่าตอ้งเป็นระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง เพ่ือสร้างการยอมรับใหก้ลุ่ม

ชายรักสองเพศและสร้างทศันคติท่ีดีใหส้งัคมไดเ้ขา้ใจ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชายรักสองเพศ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระดงัน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัรักร่วมเพศ 

  1.1 ความหมายของรักร่วมเพศ 

  1.2 รูปแบบของรักร่วมเพศ 

  1.3 ขั้นตอนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

  1.4 สาเหตุของการรักร่วมเพศ 

 2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมรักร่วมเพศ 

  2.1 ทฤษฎีพฒันาการทางเพศของ Freud 

  2.2 ทฤษฎีพฒันาการของ Sears 

  2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม 

  2.4 ทฤษฎีวฒันธรรมยอ่ม 

 3. แนวคิดเก่ียวกบัเพศ 

  3.1 ความหมายของเพศ 

  3.2 ลกัษณะของบทบาททางเพศ 

 4. แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทางเพศ 

  4.1 ความหมายของอตัลกัษณ์ 
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1.  แนวคดิเกีย่วกบัรักร่วมเพศ 

 ในปัจจุบันน้ีหากจะกล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศแล้ว พฤติกรรมแบบรักร่วมเพศ

โดยเฉพาะพฤติกรรมชายรักร่วมเพศไดรั้บความสนใจจากคนทัว่ไปในสังคมและนักวิชาการใน

สาขาต่างๆ อย่างกวา้งขวาง นักวิชาการทั้ งหลายต่างก็พยายามท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมของชายรัก

ร่วมเพศโดยวิธีการท่ีคาดว่าจะไดข้อ้มลูท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตามนบัว่าเป็นการยากอย่าง

ยิ ่งท่ีจะศึกษาให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัความเป็นตวัตนและลกัษณะต่างๆของบุคคล

เหล่าน้ีตามความเป็นจริง เน่ืองจากชายรักร่วมเพศบางคนอาจไม่กลา้แสดงตัวและไม่ให้ความ

ร่วมมืออยา่งเต็มท่ี ทั้งน้ีเพราะชายรักร่วมเพศและพฤติกรรมรักร่วมเพศยงัเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ไดรั้บ

การยอมรับจากสงัคมและถือไดว้่าเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนรูปแบบหน่ึงท่ีต่างไปจากบรรทดัฐานของ

สงัคม ซ่ึงไดก้าํหนดแบบแผนของพฤติกรรมตามคุณลกัษณะแห่งเพศ นั ่นคือความสัมพนัธ์ระหว่าง

เพศชายและหญิงเท่านั้น (อินสอน จนัต๊ะ, 2550: 24-27) 

 ดงันั้ นกิจกรรมทางเพศระหว่างคนเพศเดียวกนัจึงถูกสังคมตดัสินว่าเป็นพฤติกรรม

เบ่ียงเบนและผดิปกติ ไดรั้บการถกูประณามและถกูต่อตา้นในหลายลกัษณะ เช่น ถูกรังเกียจเหยียด

หยาม การหลีกเล่ียงท่ีจะสมาคมด้วย การถูกวางเฉย หรือไดรั้บการเวทนาสงสารว่าผิดปกติ  

นอกจากนั้นเร่ืองราวและความเช่ือทั้งหลายเก่ียวกบัชายรักร่วมเพศท่ีไดพ้ฒันามาเป็นเวลานาน ยงัทาํ

ใหค้นทัว่ไปมองกลุ่มชายรักร่วมเพศหรือเขา้ใจพวกเขาในลกัษณะท่ีบิดเบือนไปจากขอ้เท็จจริง โดย

ส่วนใหญ่จะเขา้ใจว่าพวกชายรักร่วมเพศมีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีต่างไปจากคนทัว่ไปในสังคมอย่าง

เห็นไดช้ดั เช่น เร่ืองของการแต่งตวั กิริยาท่าทาง ลกัษณะการพดูและโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศท่ี

ผาดโผนและสาํส่อน แต่จากการศึกษาในปัจจุบนัท่ีพบว่ามีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของพวกรักร่วมเพศ

เท่านั้น ท่ีเป็นผูรั้กร่วมเพศท่ีสามารถสังเกตเห็นได  ้ส่วนอีก 90 เปอร์เซ็นต์ท่ีเหลือจะมีลกัษณะและ

พฤติกรรมภายนอกเหมือนคนทัว่ไปในสงัคมทุกประการยกเวน้แต่เฉพาะในเร่ืองของความพึงพอใจ

ทางเพศเท่านั้น (อรอนงค ์นิยมธรรม, 2531) 

 ซ่ึงในสงัคมปัจจุบนัเราสามารถพบชายรักร่วมเพศไดท้ัว่ไปในชีวิตประจาํวนั เช่น เป็น

นกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง เป็นนกัฟุตบอลเป็นคนขบัรถบรรทุก หรือเป็นนกัแสดง ชายรักร่วมเพศบางคน

อาจมีบุคลิกลกัษณะการแต่งกายและพฤติกรรมภายนอกเหมือนชายปกติ  เช่นเดียวกบัเลสเบ้ียนบาง

คนท่ีอาจปรากฏตวัต่อสงัคมในลกัษณะของผูห้ญิงธรรมดาเท่านั้น จะเห็นไดว้่าความพึงพอใจทาง

เพศแบบรักร่วมเพศไม่อาจบ่งบอกไดจ้ากลกัษณ์ทางกายภาพหรือกิริยาท่าทางตามความเช่ือเดิมท่ีว่า

บุคคลชายรักร่วมเพศจะมีลกัษณะของความอ่อนแอ มีท่าทางลกัษณะนิสยัเหมือนผูห้ญิง แต่ในขณะ

ท่ีบุคคลรักร่วมเพศหญิงจะมีลกัษณะของความเป็นชายและมีความแข็งแรง ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้

ลกัษณะเช่นน้ีมีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น ดว้ยเหตุดงักล่าวการศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัชายรักร่วมเพศจึง
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ประสบปัญหาเช่นเดียวกบัการศึกษาในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษย ์นั ่นคือการให้คาํจาํกดั

ความท่ีแน่ชดัไม่ไดว้่าใครคือชายรักร่วมเพศท่ีแทจ้ริง หรือแมก้ระทัง่อะไรคือพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง

ของชายรักร่วมเพศ (อินสอน จนัต๊ะ,  2550: 24-27) 

 และหากพิจารณามิติต่างๆ ของความเป็นรักร่วมเพศใน 6 มิติ มิติต่างๆ จะช่วยให้เกิด

การมองเห็นแนวทางของการศึกษาคร้ังน้ีไดช้ดัเจนมากข้ึน (อินสอน จนัต๊ะ 2550 : 24-27) 

 1.   เอกลกัษณ์แห่งตน เอกลกัษณ์แห่งตนเป็นมิติท่ีมีความสาํคญัอย่างยิ ่งในเร่ืองของ

ชายรักร่วมเพศ เน่ืองจากการท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดนิยามตวัเองว่ามีความพึงพอใจในเพศเดียวกนัจะ

ส่งผลใหค้วามคิด ความรู้สึก พฤติกรรม วิถีชีวิตและความสมัพนัธท์างสงัคมกบัคนอ่ืนๆมีลกัษณะท่ี

เป็นแบบฉบบัของพวกเขา แต่ในมิติน้ีก็ไม่ไดห้มายความว่าบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ชายรักร่วมเพศแต่มี

พฤติกรรมแบบเดียวกนัน้ีจะเป็นพวกชายรักร่วมเพศเสมอไป เพียงแต่ว่าเขาไม่ไดใ้ห้เอกลกัษณ์ของ

ตวัเองในเร่ืองน้ีเท่านั้น แต่ในดา้นอ่ืนๆ เขาอาจจะเป็นไปตามความหมายของพวกชายรักร่วมเพศได ้

 2.   วฒันธรรมยอ่ยของพวกรักร่วมเพศ เป็นมิติท่ีมีความหมายถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วม

หรือมีความสัมพนัธ์ทางสังคมกบักลุ่มคน ซ่ึงเป็นพวกชายรักร่วมเพศด้วยกนัแต่ไม่ใช่กลุ่มท่ีมี

ความสัมพนัธ์แน่นแฟ้น มีลกัษณะของ Quasi-group หรือ Near-group เช่นเดียวกบักลุ่มทางสังคม

อ่ืนๆ การกล่าวถึงเร่ืองกลุ่มหรือวฒันธรรมยอ่ยนั้นมีความหมายดงัน้ี 

  2.1 สมาชิกในกลุ่มมีการพบปะสงัสรรคก์นับ่อยและใกลชิ้ดกว่าความสัมพนัธ์กบั

กลุ่มอ่ืน 

  2.2 วิถีชีวิตและความเช่ือของกลุ่มมีลกัษณะบางประการซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มสงัคม

อ่ืน 

  2.3 มีความคิดว่าตนเองเป็นสมาชิกของสงัคมท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 

  ทั้งสามประการน้ีคือสาเหตุแห่งการเกิดข้ึนของกลุ่มหรือวฒันธรรมย่อยของพวก

ชายรักร่วมเพศ แต่ทั้งน้ีก็ไม่ไดห้มายความว่าชายรักร่วมเพศทุกคนจะเขา้ร่วมในวฒันธรรมเช่นน้ีใน

ความเป็นจริงแลว้มีความแตกต่างกนัในระดับของการรวมกลุ่มสาํหรับชายรักร่วมเพศแต่ละคน

ตั้งแต่ผูท่ี้ไม่ยอมคบหากบับุคคลทัว่  ๆไปเลยจนกระทัง่ถึงผูท่ี้สามารถพบปะกบัใครๆก็ได ้ซ่ึงระดบั

ของการเขา้ร่วมในวฒันธรรมยอ่ยของพวกชายรักร่วมเพศน้ีเป็นตวัช้ีถึงประเด็นปัญหาท่ีสาํคญัต่างๆ

ในชีวิตของบุคคลนั้น 

 3.  การตดัสินพฤติกรรมโดยอตัวิสยั มิติน้ีมีความสาํคญัคือการให้ความหมายในเชิงอตั

วิสยั หมายความว่าการท่ีผูเ้ป็นชายรักร่วมเพศหรือมิใช่ตีความต่อสถานการณ์หรือพฤติกรรมท่ีบุคคล

หน่ึงบุคคลใดทาํว่าเป็นพวกชายรักร่วมเพศหรือไม่ ซ่ึงไม่มีคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีจะนาํมาตดัสินว่าเขา

เป็นคนประเภทไหนหรือกาํลงัทาํอะไร แต่จะข้ึนอยูก่บัการใหค้าํนิยามและการตดัสินซ่ึงแตกต่างกนั
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ไปในแต่ละสถานท่ี เช่น นกัโทษชายมีการร่วมเพศระหว่างชายดว้ยกนั แต่นกัโทษเหล่านั้นไม่ไดถื้อ

ว่านัน่คือการรักร่วมเพศ หรือเด็กหนุ่มท่ียนิยอมมีความสมัพนัธท์างเพศกบัชายดว้ยกนัเพ่ือหวงัจะได้

เงินตอบแทนและไม่เห็นว่าสิงท่ีตนเองทาํคือการรักร่วมเพศ  โดยสรุปแลว้การท่ีบุคคลใดมี

พฤติกรรมรักร่วมเพศ ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งควบคู่ไปกบัการใหค้วามหมายต่อพฤติกรรมนั้นว่าเป็นการ

ผูรั้กร่วมเพศจริงๆ ข้ึนอยูก่บัแต่ละสถานการณ์ซ่ึงแตกต่างกนั 

 4.  ความพึงพอใจทางเพศ ภายใตส้ถานการณ์ท่ีทุกคนสามารถมีอิสระในการเลือกความ

รักความพอใจจากใครหรือความรู้สึกชอบพอกบัเพศใดก็ได ้ในขณะท่ีโดยทัว่ไปเพศชายจะเลือกเพศ

หญิงหรือเพศหญิงจะเลือกเพศชาย แต่ในการท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดเลือกเพศเดียวกนัแสดงว่าบุคคล

นั้นมีแนวโนม้นาํทางเพศเป็นชายรักร่วมเพศ 

 5.  ความรู้สึกต่ืนตวัทางเพศ เป็นเร่ืองทางกายภาพท่ีมีความสาํคญัประการหน่ึง การท่ี

บุคคลจะรู้สึกต่ืนตวัทางเพศโดยผูช้ายจะรู้สึกต่อผูห้ญิงและผูห้ญิงรู้สึกต่อผูช้ายเป็นเร่ืองปกติแต่

ผูช้ายท่ีรู้สึกต่ืนตวัทางเพศกบัคนท่ีเป็นเพศชายดว้ยกนัถือว่าเป็นชายรักร่วมเพศท่ีชดัเจนความรู้สึก

ต่ืนตวัทางเพศใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการตดัสินว่าบุคคลหน่ึงๆ ว่าเป็นพวกชายรักร่วมเพศหรือไม่ไดใ้น

ระดบัหน่ึง 

 6.  การใหนิ้ยามโดยสาธารณะ คือการท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดถูกสังคมตีตราว่าเป็นพวก

รักร่วมเพศ กบัการท่ีบุคคลนั้นสามารถปกปิดเอาไวไ้ดน้ั้นมีผลต่อการดาํเนินชีวิตของบุคคลนั้ น

ต่างกนั ผูท่ี้ถกูประทบัตราว่าเป็นชายรักร่วมเพศอาจจะไม่สามารถดาํเนินชีวิตอยา่งคนทัว่ไปได ้ซ่ึงมี

อิทธิพลต่อการใหเ้อกลกัษณ์และการนิยามตนเอง 

 1.1 ความหมายของรักร่วมเพศ 

  องคก์ารอนามยัโลก หรือ WHO ไดใ้ห้ความหมายว่า รักร่วมเพศ หมายถึง การมี

ความพึงพอใจทางเพศกบัเพศเดียวกบัตน โดยเฉพาะเพียงอยา่งเดียงหรือเป็นส่วนใหญ่ โดยท่ีอาจจะ

มีหรือไม่มีความสัมพนัธ์ทางกายต่อกนัก็ได  ้และผูท่ี้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศนั้นไม่ถือว่าเป็นผูท่ี้มี

ความผดิปกติทางจิต (World Health Organization, 1987) 

  อรอนงค ์นิยมธรรม (2531) ใหค้าํนิยามรักร่วมเพศ (Homosexual) หมายถึง บุคคล

ท่ีมีความรัก ความสนใจ มีความตอ้งการท่ีจะมีพฤติกรรมดา้นความสมัพนัธท์างเพศ กบัเพศเดียวกนั

หรือเคยมีพฤติกรรมดา้นความสมัพนัธท์างเพศกบัเพศเดียวกนัมาแลว้ 

  วลัลภ ปิยะมโนธรรม (2532) ให้คาํนิยามรักร่วมเพศ (Homosexual) หมายถึง 

บุคคลท่ีมีความรู้สึกทางเพศ หรือมีพฤติกรรมท่ีต้องการมีสัมพนัธ์ทางเพศกับบุคคลท่ีเป็นเพศ

เดียวกนั 
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  สาํนกังานส่งเสริมสุขภาพกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข (2545) ใหค้าํนิยามรัก

ร่วมเพศ (Homosexual) หมายถึง การมีความสุขทางเพศกบัคนเพศเดียวกนั ระหว่างชายกบัชายหรือ

หญิงกบัหญิง 

 1.2 รูปแบบของรักร่วมเพศ 

  คอลแมน และโบรเอน (Colman and Broen, 1972, อา้งถึงใน ชลธิชา วฒันกุล, 

2554: 48-49) กล่าวว่า สมัพนัธภาพแบบรักร่วมเพศมีไดห้ลายแบบ บางคนก็มีกิจกรรมทางเพศเป็น

คร้ังคราว บางคนก็มีความสัมพนัธ์เนิ่นนาน นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งรักร่วมเพศตามรูปแบบ

พฤติกรรมได ้6 ประเภท 

  1. ประเภทประกาศตวั (Blatant Homosexual) เป็นพวกท่ีเห็นไดช้ดั โดยจะแสดง

ลกัษณะท่ีแทจ้ริงทั้งทางดา้นการแต่งกายและกิริยาท่าทาง มกัประกอบอาชีพท่ีเรียกกนัว่าเป็นอาชีพ

ของหญิง เช่น ช่างทาํผม ช่างตดัเส้ือ รวมทั้งในวงการบนัเทิง ส่วนหญิงมกัจะแต่งกายเป็นชายหรือ

จะแสดงกิริยาแบบชาย ซ่ึงก็จะเห็ไดไ้ม่ชดัเจนเท่าชาย พวกน้ีเป็นรักร่วมเพศส่วนหน่ึงเท่านั้น 

  2. ประเภทสิ้นหวงัและรักทั้งสองเพศ (Desperate and Bisexual Homosexual) เป็น

พวกท่ีแต่งงาน ดาํรงชีวิตตามแบบฉบบัของสังคม แต่มีความตอ้งการรักร่วมเพศแฝงอยู่ จึงตอ้ง

ออกมาแสวงหาความพอใจใหต้นเองตามสถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ อยา่งมกัง่ายและขาดความซาบซ้ึง

ผกูพนัทางจิตใจ พวกน้ีอาจจะติดต่อหาคู่ขาตามห้องนํ้ าสาธารณะหรือขา้งถนน ซ่ึงนอกจากจะไป

สามารถเผชิญความจริงว่าตนเป็นรักร่วมเพศแลว้ยงัตอ้งพยายามปกปิดคู่สมรสดว้ย 

  3. ประเภทซ่อนตวั (Secret Homosexual) เป็นพวกท่ีตอ้งซ่อนความเป็นรักร่วม

เพศเพ่ือจะดาํรงไวซ่ึ้งสถานภาพในสังคมของตน มีไม่น้อยท่ีแต่งงานเพ่ือปกปิดไม่ให้ใครล่วงรู้ 

นอกจากเพ่ือนสนิทมาก ๆ พวกน้ีจะดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมดว้ยความกลวัท่ีจะถูกค้นพบและกลัน่

แกลง้หรือตอ้งเส่ือมเสียช่ือเสียงในสงัคม 

  4. ประเภทยอมรับ (Adjusted Homosexual)  ส่วนใหญ่จะเป็นพวกท่ีมีอายุมากข้ึน 

พยายามท่ีจะมีความสมัพนัธย์ ัง่ยนืกบัคู่ของตนและอาจจะดาํรงชีวิตฉนัทส์ามีภรรยากบัคู่ของตน 

  5. ประเภทสภาวะบีบบังคับ (Situational Homosexual) เป็นพวกท่ีหาทางออก

ใหก้บัความตอ้งการทางเพศดว้ยการมีพฤติกรรมรักร่วมเพศทั้งๆ ท่ีไม่มีรากฐานการเป็นรักร่วมเพศ

อยา่งล ํ้ าลึกเพราะอยูใ่นสถานการณ์บางอยา่ง เช่น สถาบนัท่ีแยกชายและหญิงออกจากกนั ไดแ้ก่ คุก 

โรงเรียนประจาํ เป็นตน้ พวกน้ีเม่ือกลบัคืนสู่สภาพปกติมกัจะเลิกมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ 

  6. รักร่วมเพศโสเภณี (Homosexual Homosexual) เป็นพวกท่ียอมมีความสัมพนัธ์

รักร่วมเพศกบับุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่กว่าตน เพ่ือเงินหรือสินจา้งรางวลั 



 

 

 10 

 

  Alfred Kinsey (1953: 235) นักจิตวิทยาวิเคราะห์ไวว้างเกณฑ์การแบ่งระดับ

คะแนน 6 คะแนนระดับเพ่ือวดัพฤติกรรมทางเพศของบุคคลบนพ้ืนฐานทางจิตวิทยา และ

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บการเปิดเผยจากบุคคล ดงัมีเกณฑก์ารวดัดงัต่อไปน้ี 

  0  หมายถึง  การมี เพศสัมพันธ์ เฉพาะแต่กับต่าง เพศเท่านั้ น  (Exclusively 

Heterosexual) หมายถึง บุคคลเหล่าน้ีไม่เคยมีสมัพนัธท์างร่างกายท่ีส่งผลใหเ้กิดการกระตุน้ หรือให้

ความรู้สึกทางเพศ หรือมีการตอบสนองทางเพศกบับุคคลเพศเดียวกนั บุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีถือว่า

เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมทางเพศแบบรักต่างเพศ 100% กล่าวคือ บุคคลประเภทน้ีไม่อาจมี

ความสมัพนัธท์างเพศแบบรักร่วมเพศไดเ้ลย 

  1  หมายถึง ส่วนใหญ่มีเพศสัมพนัธ์กบัต่างเพศและประสบการณ์รักร่วมเพศบา้ง 

(Predominantly Heterosexual-Sex and Incidental Homosexual Experiences) หมายความว่า บุคคล

เหล่าน้ีเคยมีสมัพนัธท์างเพศแบบรักร่วมเพศเพียงการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจเท่านั้น หรือ

อาจมีการตอบสนองความรุ้สึกทางจิตใจ แต่ไม่มีการสัมพนัธ์ทางกาย ประสบการณ์และการ

ตอบสนองทางเพศของบุคคลกลุ่มน้ีมีใหบุ้คคลต่างเพศมากกว่า สาํหรับประสบการณ์รักร่วมเพศนั้น

บุคคลกลุ่มน้ีเคยมีเพียงคร้ังหรือสองคร้ัง หรืออาจกล่าวว่านอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนคร้ังท่ี

ตนมีความสมัพนัธท์างเพศกบัเพศตรงขา้มและไม่มีการตอบสนองทางจิตใจต่อการกระตุน้ทางเพศ

เท่าเพศตรงขา้ม การเขา้ไปมีกิจกรรมทางเพศแบบรักร่วมเพศนั้นเป็นไปเพราะความอยากรู้อยากเห็น 

หรือถกูบงัคบัจากบุคคลอ่ืนโดยท่ีตวัเองขาดสติ เช่น ขณะกาํลงันอนหลบั หรือเม่ือเมาสุราหรืออยู่

ภายใตส้ถานการณ์พิเศษอ่ืนใดเท่านั้น 

  2  หมายถึง โดยเน้ือแทแ้ลว้เป็นรักต่างเพศ แต่มีประสบการณ์รักร่วมเพศหลาย

คร้ัง (Primarily Heterosexual-Several Homosexual Contacts) หมายความว่า บุคคลเหล่าน้ีเคยมี

ประสบการณ์รักร่วมเพศและ/หรือ อาจมีการตอบสนองพฤติกรรมรักร่วมเพศไดอ้ย่างชดัเจน แต่

สาํหรับประสบการณ์ทางเพศและ/ หรือ การตอบสนองแบบรักต่างเพศมีมากกว่าประสบการณ์และ

การตอบสนองทางเพศแบบรักร่วมเพศ บุคคกลุ่มน้ีอาจเคยมีประสบการณ์ทางเพศแบบรักร่วมเพศ

มาบา้งเลก็นอ้ยหรือพอสมควร แต่เม่ือทาํการเปรียบเทียบของช่วงระยะเวลาเดียวกนั บุคคลกลุ่มน้ีมี

ความสัมพนัธ์ทางเพศกบับุคลต่างเพศมากกว่า อย่างไรก็ตาม บุคคลกลุ่มน้ียอมรับการปลุกเร้า

อารมณ์แบบรักร่วมเพศ แต่มีการตอบสนองกบับุคคลต่างเพศมากกว่า และแมว้่าบุคคลกลุ่มน้ีบาง

คนจะเคยมีประสบการณ์รักร่วมเพศอยา่งเปิดเผย ตรงกนัขา้มกนักบัมีการตอบสนองจิตใจต่อบุคคล

รักต่างเพศมากกว่า ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลกลุ่มน้ียงัมีความพอใจในความสัมพนัธ์ทางเพศของรัก

ต่างเพศพฤติการณ์เช่นน้ี โดยมากพบกบัวยัรุ่นซ่ึงไม่เคยมีสัมพนัธ์ทางเพศกบัผูห้ญิงมาก่อน แมว้่า

แทจ้ริง วยัรุ่นชายน้ีมีความโนม้เอียงไปในลกัษณะบุคคลรักต่างเพศก็ตาม ตรงกนัขา้มกบัผูช้ายบาง
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คนท่ีควรจดัอยู่ในเกณฑ์คะแนนระดบั 2 เพราะมีการตอบสนองทางเพศต่อบุคคลเพศเดียวกนัได้

อยา่งรุนแรงแมจ้ะไม่มีการเปิดเผยความสมัพนัธท์างเพศกบัเพศเดียวกนัก็ตาม 

  3 หมายถึง ทั้ งรักต่างเพศและรักร่วมเพศเกือบจะพอ ๆ กัน (Almost Equally 

Heterosexual and Homosexual) เป็นคะแนนท่ีอยู่ตรงกลางของบุคคลซ่ึงมีพฤติกรรมแบบรักต่าง

เพศกบับุคลท่ีมีพฤติกรรมแบบรักร่วมเพศ บุคคลกลุ่มน้ีมีประสบการณ์ทางเพศและมีการตอบสนอง

ทางจิตใจต่อบุคคลเพศเดียวกันและต่างเพศอย่างเปิดเผย โดยทั ่วไปบุคคลกลุ่มน้ีจะยอมรับ

ความสมัพนัธท์ั้งสองรูปแบบ กล่าวคือ ทั้งแบบต่างเพศและรักร่วมเพศ แต่ไม่บ่งบอกถึงแนวโน้ม

ทางใดท่ีมีมากกว่า บุคคลท่ีไดเ้กณฑ์คะแนนระดบั 3 อาจมีจาํนวนของประสบการณ์รูปแบบใด 

รูปแบบหน่ึงมากกว่าเพราะในความรู้สึกทางจิตใจบุคคลกลุ่มน้ีสามารถตอบสนองทางเพศ ให้กบั

คู่รักเพศเดียวกนัหรือคู่รักต่างเพศได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัและสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์

จากเพศใดเพศหน่ึงมากกว่า พฤติกรรมเช่นน้ีจะเกิดกบัผูช้ายท่ียงัไม่ได้แต่งงานมากกว่าผูช้ายท่ี

แต่งงานแลว้ เพราะความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผูช้ายนั้ นเกิดข้ึนไดง่้ายกว่าความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดก้บัผูห้ญิง ตรงกนัขา้มกบัผูช้ายท่ีสมรสแลว้สามารถหาทางออกทางเพศกบัภรรยาอยา่งง่าย

ได ้ขณะท่ีตนอาจใหค้วามสนใจผูช้ายเท่า ๆ กบัผูห้ญิงก็ได ้

  4 หมายถึง โดยเน้ือแทแ้ลว้เป็นคนรักร่วมเพศ แต่มีประสบการณ์รักต่างเพศหลาย

คร้ัง (Primarily Homosexual-Several Heterosexual Experiences) เป็นบุคลคท่ีมีกิจกรรมทางเพศ

โดยเปิดเผยและ/ หรือมีการตอบสนองทางจิตใจต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศ ขณะเดียวกันก็ยงัมี

กิจกรรมทางเพศกบับุคคลต่างเพศและหรืออาจมีการตอบสนองต่อการกระตุน้ทางเพศของเพศตรง

ขา้มบา้ง 

  5 หมายถึง  ส่วนใหญ่แล้วรัก ร่วมเพศแต่มีประสบการณ์รัก ต่างเพศด้วย 

(Predominantly Homosexual-Sex and Incidental Heterosexual Contacts) เป็นบุคคลท่ีมีกิจกรรม

ทางเพศและการตอบสนองทางเพศเกือบทั้ งหมดเป็นรักร่วมเพศ บุคคลกลุ่มน้ีมีประสบการณ์แบบ

รักต่างเพศมาบา้งและบางคร้ังก็มีการตอบสนองทางจิตใจดว้ยค่อนขา้งนอ้ยมาก 

  6 หมายถึง รักร่วมเพศโดยแท ้(Exclusively Homosexual) เป็นบุคคลท่ีมีกิจกรรม

ทางเพศแบบรักร่วมเพศ 100% ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางเพศท่ีเปิดเผยและการตอบสนองทาง

จิตใจ 

  อย่างไรก็ตาม Kinsey เช่ือว่า นอกจากมนษุยเ์กิดมาพร้อมกบัความสามารถท่ีจะ

ตอบสนองต่อเพศใดเพศหน่ึงอยูแ่ลว้ปัจจยัในทางสงัคมมีส่วนผลกัดนัให้บุคคลมีความพอใจซ่ึงกนั

และกนัได”้ 

 



 

 

 12 

 

 1.3 ขั้นตอนการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 

  Eli (1982: 469-482) ไดเ้สนอกรอบการวิเคราะห์และพฒันาการปรับเปล่ียนไว ้5 

ขั้นตอน คือ 

  1. ขั้นก่อนเปิดเผยตวั หมายถึง กระบวนการก่อนท่ีจะเกิดความสาํนึกถึงการชอบ

เพศเดียวกนั บุคคลผูช้อบเพศเดียวกนัน้ีจะมีความรู้สึกบางประการเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ประจาํเพศของ

เขา แต่ตวัเขาไม่ยอมรับว่าตนเองรักร่วมเพศ เพราะกลวัถูกปฎิเสธทางสังคม ครอบครัว เพ่ือน จึง

พยายามปกปิดรูปการณ์ (Aspect) เก่ียวกบัการชอบบุคคลเพศเดียวกนัน้ีไวมิ้ให้คนอ่ืนรู้ โดยการอาํ

พรางหรือเก็บความรู้สึกน้ีไว ้

  2. ขั้นเปิดเผยตวัเอง ถึงจุดน้ีบุคคลจะหยุดการต่อสู้กบัตนเอง แลว้หันมายอมรับ

ตนเอง จึงเป็นพฒันาการแรกเร่ิมของขั้นเปิดเผยตวั เม่ือความรู้สึกเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ชอบบุคคลเพศ

เดียวกนัของเขาถกูบ่งบอกและรับรู้โดยตวัของเขาเองแลว้ เขาจะบอกให้คนอ่ืน ๆ รู้ เช่น เพ่ือน คน

ใกลชิ้ด 

  3. ขั้นการค้นควา้ หมายถึง ในขั้นน้ีจะเร่ิมติดต่อเก่ียวข้อกบัชุมชนรักร่วมเพศ

เดียวกนั รวมทั้งคน้ควา้เก่ียวกบัวิถีทางในการท่ีจะพบปะกบัผูอ่ื้น เขาจะเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ในการ

ติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีความสนใจและมีสัมพนัธ์กบัคนเพศเดียวกนั และจะพฒันาความ

ดึงดูดต่อบุคคลเพศเดียวกนั ควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะทางเพศและทางสังคมอนัเป็นท่ีตอ้งการ 

เพ่ือใหแ้บบแผนชีวิตเช่นน้ีในวนัผูใ้หญ่ของเขามีความมัน่คงยิง่ข้ึน 

  4. ขั้นมีสมัพนัธฉ์นัคนรักคร้ังแรก ขั้นน้ีจะมีความปรารถนาในความสัมพนัธ์ท่ียึด

มัน่ผูกพนัต่อกันและความมัน่คงในความสัมพนัธ์มากข้ึน รู้สึกได้ถึงความดึงดูดทางเพศและ

ความสามารถของตนเอง การไดใ้กลชิ้ดสนิทสนมกบัชายคนรักเป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้ท่ีทาํให้

บรรลุความประสงคใ์นขั้นน้ี 

  5. ขั้นบูรณาการ บุคคลรักร่วมเพศมกัจะประสบความสาํเร็จในขั้นตอนน้ี เพราะ

เขาได้มีการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจสําหรับการถูกปฏิเสธจากสมาชิกเพศเดียวกัน ว่าเป็น

ธรรมชาติท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ความเสียใจจากการถูกปฏิเสธจะเป็นไปในคร้ังแรก ไม่มีความ

ทรุดโทรมทางจิตใจ เพราะเขามีเอกลกัษณ์ท่ีมีบูรณาการแลว้ 

  ในขณะท่ี Troiden (1979: 362-373) ไดอ้ธิบายแบบจาํลองการพฒันารักร่วมเพศ

และทาํความเข้าใจผูช้ายซ่ึงยอมรับการมีรักร่วมเพศเป็นวิถีทางแห่งชีวิต การนิยามตนเองว่ามี

เอกลกัษณ์รักร่วมเพศ การเร่ิมตน้ติดต่อสมาคมกบัผูรั้กร่วมเพศ และเขา้สู่ความสัมพนัธ์ในแบบรัก

ร่วมเพศไดอ้ยา่ง ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
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  1. ขั้นการรู้สึก คือ ความรู้สึกท่ีแตกต่างจากเพื่อนหรือคนปกติทัว่ไป ในขั้นน้ีผูช้าย

จะไดรั้บประสบการณ์ ซ่ึงกลายเป็นส่ิงท่ีใชส้นบัสนุนการให้ความหมายต่อความรู้สึกของตวัเองว่า

เป็นผูรั้กร่วมเพศ การบรรลุจุดสุดยอดเป็นคร้ังแรก จากการมีความสัมพนัธ์แบบรักร่วมเพศก็จะ

เกิดข้ึนในขั้นน้ี 

   ขั้นตอนน้ีผูช้ายจะได้รับประสบการณ์ซ่ึงกลายเป็นส่ิงท่ีใชส้นับสนุน การให้

ความหมายต่อความรู้ของตวัเองว่าเป็นผูรั้กร่วมเพศในระยะต่อมา ในช่วงตน้ของขั้นน้ีเขาเพียงแต่

ตระหนกัถึงธรรมชาติของความโนม้เอียงของเพศของตนเอง อยา่งเลือนรางเท่านั้น การบรรลุจุดสุด

ยอดคร้ังแรกจากการมีเพศสมัพนัธแ์บบรักร่วมเพศก็อาจจะเกิดข้ึนในขั้นน้ีดว้ย แต่ประสบการณ์การ

มีความสมัพนัธท์างเพศกบัผูช้ายในช่วงน้ีจะยงัไม่ไดเ้ป็นส่ิงยืนยนั ท่ีจะทาํให้พวกเขาพฒันาการมี

เอกลกัษณ์แบบรักร่วมเพศอยา่งแน่นอน จนกระทัง่ไดรั้บประสบการณ์การปฏิสงัสรรค์กบัคนอ่ืน ๆ 

ในสงัคมมากข้ึน ทั้งกลุ่มชายรักร่วมเพศดว้ยกนัและกลุ่มผูช้ายปกติ จึงทาํใหพ้วกเขาแปลความหมาย

ให้กบัเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงจะเป็นเง่ือนไขสาํคญัให้พวกเขาพฒันาเอกลกัษณ์รักร่วมเพศในเวลา

ต่อมา 

  2. ขั้นการแบ่งแยกและการใหค้วามสาํคญัเคร่ืองหมายของระยะแบ่งแยก คือ การ

ท่ีผูช้ายสามารถแบ่งแยกความสาํนึกทางเพศ หรือกิจกรรมทางเพศจากเอกลกัษณ์ทางเพศของเขาได ้

การแบ่งแยกแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญัต่อความรู้สึกของเขา จะส่อใหเ้ห็นว่าความสนใจท่ีมี

ต่อเพศเดียวกนั หรือการมีกิจกรรมทางเพศกบัเพศเดียวกนั เป็นส่ิงท่ียืนยนัให้เป็นถึงบุคลิกพ้ืนฐาน

ว่ามีความโนม้เอียงทางเพศไปในทางรักร่วมเพศ 

  3. ขั้นการเปิดเผยตวั เป็นการตดัสินใจประทบัตราความรู้สึกทางเพศแก่คน ๆ หน่ึง 

ว่าเป็นผูรั้กร่วมเพศอย่างแน่นอน โดยการให้นิยามตนเองว่าเป็นผูรั้กร่วมเพศ เร่ิมเขา้สู่วฒันธรรม

ยอ่ยของผูรั้กร่วมเพศ และการใหนิ้ยามใหม่เก่ียวกบัการมีรักร่วมเพศว่าเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นทางเลือก

แบบแผนของชีวิตท่ีจะดาํเนินต่อไป 

  4. ขั้นยึดมัน่ผูกพัน คือ การมีคู่ รักซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหลอมรวมเอาเร่ืองทางเพศและ

อารมณ์ของผูรั้กร่วมเพศเขา้ดว้ยกนั การมีความยดึมัน่ผกูพนัจะถกูช้ีชดัเม่ือบุคคลรับเอาการมีรักร่วม

เพศเป็นวิถีแห่งชีวิตของตน กล่าวคือ ผูรั้กร่วมเพศจะแสดงความพอใจต่อสถานการณ์ในชีวิตของ

เขา และเช่ือว่าการมีเพศสัมพนัธ์กับเพศเดียวกนัเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง มองไม่เห็นเหตุผลอนัใดท่ีจะ

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตแบบน้ี 
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 1.4 สาเหตุของการรักร่วมเพศ 

  นกัสงัคมวิทยาบางกลุ่มเช่ือว่าสภาพสังคมเป็นสาเหตุของรักร่วมเพศ (วิทยา พุ่มยิ ้ม, 

2550 : 42-43) 

  สาเหตุจากครอบครัว อาจเกิดจากการท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีระหว่างเด็กกบับิดา

มารดาท่ีเป็นเพศเดียวกบัเด็ก เน่ืองจากสาเหตุใดก็ตามทาํให้เด็กไม่สามารถลอกเลียนลกัษณะและ

บทบาททางเพศของบิดามารดาท่ีมีเพศเดียวกบัตนเอง หรือการท่ีบิดามารดาทะเลาะกนัเป็นประจาํ

อาจทาํใหเ้ด็กเกลียดกลวั เช่น เด็กชายเห็นบิดาทาํร้ายมารดา จึงสงสารมารดาและเกลียดบิดา จึงหัน

ไปใกลชิ้ดและเลียนแบบมารดา เม่ือเข้าสู่วยัเจริญพนัธุ์จึงแสวงหาความสุขทางเพศกับผูช้าย

นอกจากน้ี การเล้ียงดูเด็กอย่างผิดเพศอาจเป็นสาเหตุของรักร่วมเพศ เน่ืองจากบิดาหรือมารดาไม่

ยอมรับเพศของเด็ก เช่น ตอ้งการลูกผูห้ญิงจึงเล้ียงดูลูกผูช้ายแบบลูกผูห้ญิง ทาํให้กลายเป็นคนรัก

ร่วมเพศไดเ้ช่นกนั ในบางกรณีเกิดจากการเขา้ใจผดิในความสมัพนัธร์ะหว่างบิดามารดา เช่น การท่ี

เด็กหญิงมีโอกาสเห็นบิดามารดาร่วมเพศกนั  อาจทาํให้เด็กเข้าใจผิดว่าบิดากาํลงัทาํร้ายมารดา 

เด็กหญิงอาจเกลียดกลวับิดาตลอดจนผูช้ายอ่ืนทุกคน และหันไปหาความรักจากเพศเดียวกนัซ่ึง

นุ่มนวลกว่า 

  สมพิศ  ป่ินตบแต่ง (2554) ไดส้รุปถึงอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มทางครอบครัวท่ี

เป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมรักร่วมเพศ ไวด้งัน้ี 

  1. ความไม่สมดุลในครอบครัว ในวยั 2-4 ขวบ ตามหลกัทางจิตวิทยาถือว่าเด็กจะ

เกิดปมความรู้สึกทางเพศ โดยเด็กชายจะรักแม่ เด็กหญิงจะรักพ่อ จะแสดงออกมาเป็นแบบหวงแหน

พ่อหรือแม่ ลกัษณะเช่นน้ีจะเป็นชัว่คราวแลว้เด็กจะค่อย ๆ เร่ิมรู้ว่าไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม แต่ถา้

ครอบครัวไม่ปกติ เช่น พ่ออ่อนแอ แม่แข็งกร้าวว่า หรือพ่อเข้มแข็ง แม่อ่อนแอ หรือกรณีท่ี

ครอบครัวแตกแยก ขาดพ่อหรือแม่ ทาํให้เด็กไม่มีแบบอย่างของบทบาทในฐานะท่ีเป็นเพศหญิง

หรือชายท่ีแทจ้ริง การท่ีมีลกัษณะบุคลิกภาพของตนเองเป็นคนอ่อนแอก็จะกลายเป็นรักร่วมเพศ 

  2. อคติของคนในครอบครัว ท่ีมีต่อเพศของเด็ก  บางครอบครัวต้องการได้

ลกูผูห้ญิงมากบางครอบครัวตอ้งการไดล้กูผูช้าย แต่ตอ้งผิดหวงัไม่ไดต้ามท่ีตอ้งการ ทาํให้พยายาม

สนองความตอ้งการน้ีโดยการแต่งตวัลูกชายให้เหมือนผูห้ญิง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งถา้ลูกชายคนนั้น

เป็นคนหนา้ตาดี อาจยิ ่งแต่งให้เหมือนผูห้ญิงมากข้ึน พยายามใชว้ิธีอบรมหรือดูแลไปในแนวทาง

สาํหรับเพศหญิงตามท่ีตนตอ้งการ เด็กชายอาจรู้สึกภูมิใจบทบาทความเป็นหญิงมากกว่าความเป็น

ชาย 
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  3. บุคลิกของบิดา บิดามกัจะเป็นคนท่ีมีนิสัยแข็งแกร่ง เผด็จการ หรือเด่นเกินไป

จนเด็กชายไม่สามารถเลียนแบบตาม หรือในทางตรงกนัขา้มเป็นบิดาท่ีมีนิสัยอ่อนแอ  เงียบเฉยจน

เด็กเกิดความรู้สึกละอายใจไม่ยอมเลียนแบบ 

  4. การรักลกูแบบลาํเอียง เช่น รักตามใจลูกสาวมากกว่า จึงอาจทาํให้เด็กชายเกิด

ความรู้สึกอิจฉา หลงคิดว่าถา้ตนเป็นผูห้ญิง บิดามารดาคงจะรักมากกว่าเป็นชาย จึงประพฤติตน

แต่งตวัเป็นหญิง เพ่ือเรียกร้องความสนใจ หรือให้บิดามารดารักตน และอาจเป็นการต่อตา้นบิดา

มารดาในสงัคมปัจจุบนัเพ่ือใหบิ้ดามารดารู้สึกเดือดร้อนในการกระทาํของตน 

  5. ความสัมพนัธ์ระหว่างมารดากบับุตร มารดามกัรักให้ความใกลชิ้ดกบัลูกชาย

มากเกินไป โดยจะพาไปไหนมาไหนดว้ยกนัตลอด สนใจเอาใจใส่มากเกินไป จนทาํให้เกิดเจตคติ

ค่านิยม ความคิด ความรู้สึกและลกัษณะท่าทางของความเป็นผูห้ญิงซึมซบัเขา้ไปในบุคลิกภาพของ

เด็กชาย มีเอกลกัษณ์ทางจิตใจคลา้ยกบัผูห้ญิงไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ครอบครัวนั้นมีทั้ งย่า ยาย อา 

นา้ จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมเลียนแบบ 

  6. ความสมัพนัธร์ะหว่างบิดากบับุตร ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นลกัษณะค่อนขา้งห่าง

เหินไม่ไดใ้กลชิ้ดกนั เป็นเพราะบิดามีเวลาอยู่กบับา้นน้อย และมกัคิดว่าการอบรมเล้ียงดูบุตรเป็น

หนา้ท่ีของมารดา จึงปลีกตวัออกห่างและอีกสาเหตุหน่ึงบิดาอาจเสียชีวิตไปแลว้ หรือการแยกกนัอยู ่

หรืออีกทางหน่ึงบิดาเป็นคนเจา้อารมณ์ ดุร้าย โมโหง่ายตนเด็กมองเห็นภาพพจน์ของบิดาค่อนขา้ง

น่ากลวัจึงไม่อาจเลียนแบบได ้

  7. ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่ีน้อง เป็นการพฒันาเอกลกัษณ์ด้านหน่ึง คือ การไม่

อยากเหมือนอีกคนหน่ึง เช่น ถา้พ่ีเป็นคนสนใจแต่เรียน ไม่มีเพ่ือน นอ้งก็จะปฏิบติัตนในทางตรงกนั

ขา้ม คือ ไม่สนใจเรียน แต่มีเพ่ือนมาก หรือพ่ีสาวทาํตวัมีนิสยัเหมือนผูช้ายและพ่ีชายทาํตวัแข็งแกร่ง

เกินไป เด็กชายท่ีเป็นนอ้งก็จะทาํพฤติกรรมตรงกนัขา้มกนั คือ อาจทาํตวัเป็นหญิงเพราะว่ามีความ

ตอ้งการไม่ใหเ้หมือนพ่ี 

  8. ครอบครัวเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีมากเกินไป คือ มีการให้คบแต่

เฉพาะเพื่อนท่ีมีเพศเดียวกนั ไม่ใหมี้การคบเพื่อนเพศตรงขา้ม จะทาํให้เกิดการรักร่วมเพศระหว่าง

กนัข้ึน โดยจากการเร่ิมลองแลว้ไดรั้บความสุขทางเพศ จึงทาํใหเ้กิดความตอ้งการและกระทาํบ่อย ๆ 

ซํ้ าซากจนในท่ีสุดก็กลายเป็นนิสยั 

  สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม การกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงจากความสัมพนัธ์

ระหว่างเด็กวยัรุ่นชายกบัหญิง อาจเป็นสาเหตุของรักร่วมเพศไดเ้ช่น เด็กชายท่ีผิดหวงัความรักคร้ัง

แรกจากเด็กหญิงอาจเศร้าเสียใจมาก และมองเห็นชีวิตรักต่างเพศเป็นความปวดร้าวใจจึงหันมา

สนใจเพศเดียวกนัเพ่ือหลีกเล่ียงความผิดหวงัคร้ังท่ีสอง หรือเด็กหญิงท่ีอารมณ์อ่อนไหวง่าย หาก
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ไม่ไดรั้บความสนใจหรือถกูเยาะเยย้จากชายคนรัก ก็อาจหันไปหาเพศหญิงดว้ยกนันอกจากน้ียงัมี

ปัจจยัส่งเสริมทางส่ิงแวดลอ้มอ่ืน  ๆท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจเป็นรักร่วมเพศมากข้ึน เช่น บาร์รักร่วม

เพศ หนงัสือโป๊รักร่วมเพศท่ีวางขายตามแผงหนงัสือ วีซีดีโป๊รักร่วมเพศ เกมส์คอมพิวเตอร์รักร่วม

เพศ ส่ิงเหล่าน้ี ลว้นเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีกระตุน้ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมรักร่วมเพศ 

  พิมลมาศ  แสงศกัด์ิ (2545: 14-16) ไดถึ้งปัจจยัทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมท่ีเป็น

สาเหตุของพฤติกรรมรักเพศเดียวกนั ไวด้งัน้ี 

  1. ส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีทาํใหบุ้คคลเพศเดียวกนัตอ้งพกัอาศยัอยู่รวมกนั

เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงข้ึนอยูก่บับุคคลว่ามีความรู้สึกหมกมุ่นในกามารมณ์ การชอบในรสเพศ หรือคิด

เพอ้ฟันเก่ียวกบัเองทางเพศและมองตนเองอยา่งไร 

  2. ประสบการณ์ท่ีไม่ดีกบัเพศตรงขา้มเกิดความผดิหวงักบัเพศตรงกนัขา้มและหนั

ไปมีความสมัพนัธก์บัเพศเดียวกนั 

  3. ในยุคท่ีการส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและกวา้งไกลมีการนาํเสนอเร่ืองราว

เก่ียวกบัพฤติกรรมรักเพศเดียวกนัอยา่งหลากหลายทั้ งในแง่ของศิลปะบนัเทิง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงใน

สงัคมท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนั เช่น ดารา นกัแสดง  มีการนาํเสนอทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์ 

โทรทศัน์ นิตยสาร และเครือข่ายการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ เหล่าน้ีทาํให้เกิดการเรียนรู้และการ

เลียนแบบกนัข้ึน ในทั้งกลุ่มวยัรุ่นท่ีนิยมว่าเป็นความทนัสมยั อยากทดลองกระทาํดูบา้ง และนาํไปสู่

การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนเร่ือย ๆ  

  สาเหตุทางเศรษฐกิจ คนท่ีมีเหตุจาํเป็นตอ้งใชเ้งินอาจตอ้งเขา้สู่งานขายบริการทาง

เพศในบาร์ชายรักร่วมเพศ หลายคนตอ้งฝืนทาํในระยะแรก แต่ต่อมากลบักลายเป็นความเคยชินจน

กลายเป็นชายรักร่วมเพศหรือรักสองเพศในท่ีสุด 

  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัฮอร์โมนนักวิทยาศาสตร์การแพทยบ์างคนเช่ือว่า ประเภท และ

ระดบัของฮอร์โมนมีความเก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรมรักร่วมเพศ โดยเกิดความผิดปกติในการสร้าง

ฮอร์โมนเพศก่อนเกิด(ในระยะแบ่งตวัของตวัอ่อนในครรภ)์ หรือในวยัผูใ้หญ่ เดิมเช่ือว่า ชายชาวรัก

ร่วมเพศ คือคนท่ีมีระดบัฮอร์โมน เทสโทศเทอโรน (ฮอร์โมนเพศชาย) ตํ่า และ มีฮอร์โมนโปรเจส

เตอโรน (ฮอร์โมนเพศหญิง) มากเกินไป ทาํให้มีความรู้สึกทางเพศกบัชาย แทนท่ีควรจะเป็นหญิง 

เป็นตน้ ในปัจจุบนัพบว่า ระดบัฮอร์โมนเพศไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ ต่ออตัลกัษณ์ทางเพศ ฮอร์โมน

เพศทาํให้เกิดความตอ้งการทางเพศ ท่ีส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเพศเท่านั้น (ทาํให้รู้สึกว่าอยากมี

เพศสมัพนัธเ์ท่านั้น ไม่ไดก้าํหนดว่าอยากมีเพศสัมพนัธ์กบัชายหรือหญิง) เคยมีเหตุการณ์ท่ีชายรัก

ร่วมเพศคนหน่ึงไดป้รึกษาหมอเพื่อขอยาเพิ ่มฮอร์โมน เทสโทสเทอโรนเพ่ือบาํบดัอาการรักร่วมเพศ
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ของเขา ผลปรากฏว่ามนัไม่ไดท้าํให้เขาชอบผูห้ญิงเลยแต่มนัทาํให้เขามีความตอ้งการทางเพศกบั

ผูช้ายมากข้ึนเท่านั้นเอง (Hyde and Delamater, 2008) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัรักร่วมเพศ สรุปไดว้่าแนวคิดเก่ียวกบัรักร่วมเพศ เป็นพฤติกรรมท่ีมี

การแสดงออกถึงการรักเพศเดียวกัน และมีระดบัความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกัน       

ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีว่าพฤติ กรรมรักร่วมเพศคาํนึงถึงความพึงพอใจ ความสุขของตนท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบั

บุคคลเพศเดียวกันเป็นหลกั ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยศึกษาพฤติกรรมการรักร่วมเพศ   กรณีท่ี

สามารถมีความสัมพนัธ์ได้ทั้ งกับเพศเดียวกนัและกับต่างเพศ    ซ่ึงเป็นหน่ึงในลกัษณะของ

พฤติกรรมรักร่วมเพศ และเป็นรสนิยมทางเพศ ท่ีชอบคนทั้ง 2 เพศ ทั้ งชายและหญิง  ผูว้ิจัยนํา

แนวคิดของผูท่ี้มีรสนิยม แบบรักสองเพศไปใชส้ร้างการเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศ ภาวะอารมณ์ 

ความรักกบัทั้ งเพศตนเองและเพศตรงขา้มมาใช ้เพ่ือสร้างความเข้าใจมากข้ึน ในด้านความรู้สึก

ส่วนตวั อตัลกัษณ์ทางสงัคมความสนใจเร่ืองทางเพศ   การแสดงออกทางพฤติกรรม และการเป็น

สมาชิกในกลุ่มสงัคม 

 

2.  ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมรักร่วมเพศ 

 2.1 ทฤษฎีพฒันาการทางเพศของ Freud 

  ทฤษฎีของฟรอยด์ เช่ือว่า ทุก ๆ คนเกิดมาพร้อมกบัแรงขบัทางเพศพ้ืนฐาน หรือ

พลงัแห่งสัญชาตญาณ ซ่ึงเรียกว่า ลิบิโด (Libido) ซ่ึงมาจากภาษาละตินแปลว่า แรงปรารถนา 

(desire) ฟรอยดเ์ห็นว่าลกัษณะทางเพศของมนุษยน์ั้นมีตั้งแต่กาํเนิด ในเด็กแรกเกิดนั้น ลิบิโดจะเป็น

แบบไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงเรียกว่า วิตถารหลายรูปแบบ (Polymorphous Perverse) เป็นแรงขบัอย่าง

หน่ึงท่ีจะจูงใจให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรม (ส่วนแรงขบัอีกอย่างหน่ึง ฟรอยด์เรียกว่า ธานาโทส 

(Thanatos) ซ่ึงเป็นสญัชาตญาณแห่งความตาย)  

  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยดมี์มโนทศัน ์(Concepts) ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

  1. หลกัแห่งความพอใจ (Pleasure Principle) โดยฟรอยด์เห็นว่า มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์

แสวงหาความสุข (Pleasure-Seeking Animal) และหลีกเล่ียงความเจ็บปวด ไม่ค่อยมีเหตุผล 

  2. หลกัแห่งความจริง (Reality Principle) สภาพความเป็นจริงเป็นส่ิงกาํหนด

ขอบเขตของพฤติกรรมมนุษยว์่าอะไรควร และอะไรไม่ควรทาํ 

  3. หลกัแห่งการระบายความตึงเครียด (Tension Reduction Principle) เม่ือเกิด

ความขดัแยง้ระหว่างความพอใจกบัความเป็นจริงอยา่งรุนแรง มนุษยจ์ะหาวิธีเพ่ือลดความตึงเครียด

ท่ีเกิดข้ึนนั้น 
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  4. หลกัการแบ่งขั้ว (Polarity or Duality Principle) ฟรอยด์เห็นว่า ทุก ๆ อย่างใน

ชีวิตมีลกัษณะเป็นคู่ตรงขา้มกนั เช่น ชีวิต/ ความตาย ดี/ เลว บวก/ ลบ และ ขาว/ ดาํ เป็นตน้ มนุษย์

จะตอ้งเผชิญทางเลือกท่ีเป็นคู่ตรงขา้มดงักล่าวเพื่อตอ้งตดัสินใจ 

  5. หลกัการทาํซํ้ า (Repetition Compulsion Principle) มนุษยมี์นิสัยตามอย่าง เม่ือ

ทาํอะไรไดส้าํเร็จก็จะทาํซํ้ า และเม่ือทาํซํ้ านาน ๆ จะเกิดการคงท่ี (Fixation) 

  จากหลกัการท่ีฟรอยดไ์ดก้ล่าวไวแ้ลว้จะพบว่า ฟรอยด์ไดเ้น้นความสนใจมากใน

เร่ืองแรงขบัทางเพศ โดยเขาไดศึ้กษาและแบ่งพฒันาการของบุคคลโดยอาศยัเกณฑ์พฒันาการทาง

เพศ (Psychosexual Development) ซ่ึงแบ่งพฒันาการออกเป็น 5 ขั้น (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2542) 

กล่าว คือ 

  1. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวยัวะปาก (Oral Stage) ช่วงน้ีอายโุดยประมาณตั้ งแต่

คลอดจนถึง 1 ปี ทารกมีความสุขในชีวิตโดยทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปาก การดูด เค้ียว กดัเล่น ผูท่ี้มี

พฒันาการขั้นน้ีไม่สมบูรณ์ในช่วงวยัน้ี เม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ก็ยงัคงชอบแสวงหาความสุขดว้ยปากอยู่

อีก เช่น ชอบกินจุบจิบ ชอบพดูคุย ชอบเค้ียวหมากฝรั่ง ชอบนินทา ชอบสูบบุหร่ี ฯลฯ 

  2. ขั้ นแสวงหาความสุขจากอวัยวะทวารหนัก  (Anal Stage) ช่วงน้ีอายุ

โดยประมาณตั้งแต่ 1 - 3 ปี เป็นช่วงท่ีทารกหาความสุขโดยทาํกิจกรรมท่ีใชท้วารหนกั หากช่วงเวลา

น้ี มีพฒันาการไม่สมบูรณ์ ทารกนั้นจะโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีบุคลิกภาพเป็นคนเจา้ระเบียบ จูจ้ี้พิถีพิถนัรัก

ความสะอาดอยา่งมาก 

  3. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวยัวะเพศปฐมภูมิ (Phallic Stage) ช่วงน้ีอายุ

โดยประมาณตั้งแต่ 3 - 5 ปี เด็กมีความพึงใจทาํกิจกรรมท่ีเน่ืองดว้ยอวยัวะเพศ เช่น เล่นกบัอวยัวะ

เพศของตน กิจกรรมน้ีอาจทาํให้พ่อแม่ตกใจ ควรทาํความเขา้ใจเสียว่าเป็นการเล่นขั้นหน่ึงในการ

พฒันาการตามธรรมชาติ เม่ืออายผุา่นพน้ไปแลว้เด็กก็เลิกเล่น การเล่นอวยัวะเพศมีผลต่อพฒันาการ

ดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ การสาํนึกรู้ถึงเพศตนว่าตนเป็นหญิงหรือชาย ต่อไปก็เลียนแบบบทบาททางเพศ คือ

เด็กเลียนแบบผูใ้หญ่เพศเดียวกบัตน ซ่ึงตนใกลชิ้ดสนิทสนม ถา้พ่อและแม่เป็นตวัแบบของเด็กจะ

เป็นระยะเด็กชาย “ติดแม่” และ “เอาอยา่งพ่อ” เป็นพิเศษ ส่วนเด็กหญิง “ติดพ่อ” และ “เอาอย่างแม่” 

เป็นพิเศษเช่นเดียวกนั ช่วงเวลาน้ีฟรอยดเ์ช่ือว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤต สาํหรับเลียนบทบาททางเพศให้

คลอ้ยตามเพศของตนเอง เด็กหญิงเด็กชายท่ีเลียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่เพศเดียวกบัตนในระยะเวลา

น้ี จะโตเป็นหญิงสาวชายหนุ่มท่ีมีบทบาททางเพศตรงขา้มกบัเพศทางกายภาพของตน ฟรอยดย์งัเช่ือ

ว่า การรู้จกัผกูรักกบัเพศตรงขา้มมีตน้กาํเนิดในช่วงเวลาน้ีเช่นกนั และพร้อม ๆ กบัการเลียนบทบาท

ทางเพศ เด็กจะเร่ิมพฒันาความกา้วร้าว อยากเป็นตวัของตวัเอง และเร่ิมแสวงหาอตัลกัษณ์แห่งตน 

(Self Identity)  
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  4. ขั้นแสวงหาความสุขจากส่ิงแวดลอ้ม (Latency Stage) ช่วงน้ีอยู่ระหว่างอายุ

ประมาณ 6 - 13 ปี เป็นระยะท่ีพฒันาการส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างเช่ืองชา้เม่ือเทียบกบั

ช่วงเวลาท่ีผา่นมา เด็กเร่ิมพฒันาชีวิตสงัคมนอกครอบครัว ดงันั้นจึงแสวงหาความพึงพอใจจากการ

ติดต่อกบัผูค้นรอบตวัและเพ่ือนร่วมวยั เพ่ือนสนิทมกัเป็นเพศเดียวกนัมากกว่าต่างเพศ ทั้งน้ีเป็นการ

สืบเน่ืองจากการเลียนและเรียนบทบาททางเพศต่อจากขั้นท่ี 3 

  5. ขั้นแสวงหาความสุขจากแรงกระตุน้ของทุติยภูมิทางเพศ (Genital Stage) เด็ก

อายุประมาณ 12 ถึง 20 ปี จะย่างเขา้สู่วยัรุ่นและเร่ิมเป็นผูใ้หญ่ ลกัษณะทุติยภูมิทางเพศบรรลุวุฒิ

ภาวะสมบูรณ์ทาํงานไดเ้ต็มท่ี (เช่น เด็กหญิงมีระดู หน้าอกขยาย รังไข่ผลิตไข่เพ่ือสืบพนัธุ์ เด็กชาย

ถึงวยัผลิตนํ้ าอสุจิ ฯลฯ) เด็กทั้ งสองเพศมีความพอใจคบหาสมาคม รักใคร่ผกูพนักบัเพ่ือนต่างเพศ

ขณะเดียวกนัก็พยายามประพฤติตนให้สมบทบาททางเพศโดยเลียนแบบบุคคลเพศเดียวกบัท่ีตน

นิยม ระยะน้ีมกัเห็นชดัเจนว่าเด็กคนใดแสดงบทบาททางเพศผิดปกติ เพราะจะแสดงบทบาททาง

เพศตรงขา้มกบัเพศจริงของตน และไม่สนใจบุคคลต่างเพศ 

  เม่ือการพฒันาบุคลิกภาพตามความคิดของฟรอยด์ 5 ขั้นตอน เกิดการติดขั้น

พฒันาการจะนาํไปสู่ลกัษณะพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ ดงัน้ี 

  1. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวยัวะปาก (Oral Stage) 

    ตั้ งแต่แรกเกิดถึง 1 ปี เด็กจะมีความสุขทางปาก เช่น การดูด อม เลีย หากมี

พฒันาการท่ีบกพร่องก็จะทาํให้เกิดพฤติกรรมการใชป้ากท่ีผิดปกติ เช่น ติดบุหร่ี กินจุบจิบ และ

พฤติกรรมทางเพศดว้ยการใชป้าก เพ่ือแสวงหาความสุขเม่ือโตเป็นวยัรุ่น เช่น การทาํรักดว้ยปาก

เป็นตน้ 

  2. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวยัวะทวารหนกั (Anal Stage) 

   เร่ิมตั้ งแต่ 1-3 ปี เป็นช่วงท่ีเด็กจะมีความพ่ึงพอใจเมื่อมีส่ิงมากระตุน้หรือเร้า

บริเวณทวารหนกั และมีความสามารถในการควบคุมอวยัวะของตนเองโดยเฉพาะการขบัถ่าย พ่อแม่

ไม่ควรบงัคบัหรือวางระเบียบมากจนเกินไป หากเกิดการเรียนรู้ดว้ยความคบัขอ้งทางจิตใจจะส่งผล

ใหเ้กิดบุคลิกภาพผิดปกติเม่ือโตสู่วยัรุ่นไดแ้ก่ การแสวงหาความพอใจทางเพศโดยทาํร้ายผูอ่ื้นให้

เจ็บปวด (Sadism) การร่วมเพศทางทวารหนักเพ่ือแสวงหาความสุขเพ่ือทดแทนในช่วงวยัเด็กเป็น

ตน้ 

  3. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวยัวะเพศปฐมภูมิ (Phallic Stage) 

   อายรุะหว่าง 3-5 ปี เป็นขั้นตอนการพฒันาเก่ียวกบัความรู้ในความแตกต่างทาง

เพศของชายและหญิง ในช่วงน้ีเด็กจะมีความสนใจเล่นอวยัวะเพศของตนเอง และสนใจท่ีจะ

เปรียบเทียบอวยัวะของตนกบัของเพ่ือน นอกจากน้ีเด็กยงัจะไดพ้ฒันาความรู้สึกรักพ่อหรือแม่ท่ีเป็น
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เพศตรงขา้มกบัตนเอง และพยายามเลียนแบบพ่อหรือแม่เพศเดียวกบัตน หากเกิดความบกพร่องใน

การเรียนรู้ ยอ่มส่งผลถึงบุคลิกภาพทาํใหบุ้คคลไม่สามารถทาํหนา้ท่ีทางเพศได ้เช่น มีพฤติกรรมรัก

ร่วมเพศ ชอบอวดอวยัวะเพศ เป็นตน้ 

  4. ขั้นแสวงหาความสุขจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (Latency Stage) 

   เร่ิมอาย ุ6-13 ปี เป็นระยะท่ีเด็กจะเขา้สู่วยัรุ่น เด็กในวยัน้ีจะแสวงหาบทบาทท่ี

เหมาะสมกบัตนเองและเร่ิมเขา้สู่การถูกกระตุน้ทางเพศมากข้ึนมากบางน้อยบาง และเลียนแบบ

พฤติกรรมทางเพศจากบุคคลรอบขา้ง ใหค้วามสนใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมากกว่าการมีเพศสมัพนัธ ์

  5. ขั้นแสวงหาความสุขจากแรงกระตุน้ของทุติยภูมิทางเพศ (Genital Stage) 

   เร่ิมตั้งแต่ 12 - 20 ปี เป็นการเขา้สู่วยัรุ่นอยา่งสมบูรณ์ มีความพึงพอใจในขั้นจะ

เกิดจากการมีความสมัพนัธก์บัเพ่ือนต่างเพศและมีความรู้สึกทางเพศ นับไดว้่าเด็กในช่วงเวลาน้ีทั้ ง

ชายและหญิงมีความสมบูรณ์ของพลงัทางเพศ พร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการทางเพศ แต่มี

วิธีการสะกดกลั้นโดยมีกลวิธานป้องกนัเพ่ือลดความวิตกกงัวลของบุคคล ความรู้สึกของปมออดิปุส

จะกลบัข้ึนมาอยู่ในจิตสาํนึก ปมความรู้สึกทางเพศหรือปมออดิปุส (oedipus complex) คือการท่ี

เด็กชายจะรักแม่ หากเป็นเด็กหญิงจะรักพ่อ ซ่ึงเรียกว่า ปมอิเลกตรา (electra complex) และแสดง

พฤติกรรมเลียนแบบพ่อหรือแม่คนละเพศกบัตน ลกัษณะเช่นน้ีจะเป็นชัว่คราว และเด็กจะค่อยๆ เร่ิม

รู้ว่าพฤติกรรมดงักล่าวไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคม แต่ถา้ครอบครัวไม่เป็นปกติ เช่น พ่ออ่อนแอ แม่

แข็งกร้าวกว่า หรือพ่อเขม้แข็ง แม่อ่อนแอ หรือกรณีท่ีครอบครัวแตกแยก ขาดพ่อหรือแม่ ทาํให้เด็ก

ไม่มีแบบอยา่งของบทบาทเพศหญิงหรือชายท่ีแทจ้ริง คนท่ีมีบุคลิกภาพเดิมอ่อนแออยูก่็จะกลายเป็น

ชายรักร่วมเพศ เพราะเด็กไดเ้ก็บกดไวต้ั้งแต่เด็กอาย ุ6-15 ปีปมออดิปุสจะเร่ิมคล่ีคลายไป ทาํให้เด็ก

วยัรุ่นสามารถละลายปมออดิปุส โดยมีประสบการณ์ทางเพศกบัผูอ่ื้น หากพฒันาการในแต่ละขั้น

เป็นไปตามขั้นตอนการแสดงออกพฤติกรรมเมื่อเขา้สู่วยัรุ่นก็จะเป็นไปตามบทบาททางเพศ หาก

ขั้นตอนการพฒันามีความบกพร่องในแต่ละขั้น การติดขั้นพฒันาการก็จะแสดงออกอย่างเด่นชดัใน

ขั้นสู่วยัรุ่น 

  จากการพฒันาบุคลิกภาพขั้นตอนของฟรอยด์จะพบว่า หากเกิดการบกพร่องใน

ขั้นตอนใดในการพฒันาเรียกว่า ติดขั้นพฒันาการ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมร่วมเพศท่ีผิดแผก

ออกไป โดยท่ีการบกพร่องในขั้นตอนท่ีสาํคญัก็คือขั้นท่ี 1 Oral Stage จะทาํให้แสวงหาความสุข

ทางเพศโดยการใชป้ากมีเพศสมัพนัธ ์และขั้นตอนท่ี 2 Anal Stage จะแสวงหาความสุขทางเพศทาง

ทวารหนกั และมีความเส่ียงในการหาความสุขจากความรุนแรงทางเพศ และขั้นท่ี 3 Phallic Stageจะ

แสวงหาความสุขจากการมีเพศสมัพนัธ ์หากเกิดการบกพร่องในขั้นตอนน้ีจะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรม

ชายรักร่วมเพศ 
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     จะพบว่า 3 ขั้นตอนแรกในการพฒันาบุคลิกภาพ 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1, 2 และ

3 จะเป็นขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมชายรักร่วมเพศในวยัรุ่นต่อไปในอนาคต  หากเกิดติดขั้น

พฒันาการโดยเฉพาะขั้นท่ี 2 และ 3 จะมีผลทาํใหเ้กิดพฤติกรรมชายรักร่วมเพศมากท่ีสุด  

 2.2  ทฤษฎีพฒันาการของ Sears 

  Sears (Sears, 1779: 67, อา้งถึงใน พีระวฒัน์  จารุจารีต, 2548: 25) Sears ไดแ้สดง

ทศันะเก่ียวกบัพฒันาการทางบุคลิกภาพว่าไดรั้บอิทธิพลมาจากพ่อแม่ ความแตกต่างทางบุคลิกภาพ

ของบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างของพ่อแม่ท่ีมีรูปแบบการอบรมเล้ียงดูแตดต่างกนั เซียร์ส

เช่ือว่า การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ เป็นเคร่ืองตัดสินถึง พฒันาการของเด็ก และพฤติกรรมท่ี

แสดงออกนั้นเป็นผลมาจากวิธีการท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงด ูจึงมีความสาํคญัอย่างยิ ่งท่ีพ่อแม่มีความ

เขา้ใจในเร่ืองน้ี ทัศนะของเซียร์สเก่ียวกบัธรรมชาติของสังคมเป็นทัศนะท่ีดี  เขาเช่ือว่า คนท่ีมี

สมรรถวิสัยท่ีไม่มีท่ีสิ้นสุดท่ีจะเรียนรู้ เซียร์สเช่ือในเร่ืองของการเสริมแรง พฤติกรรมของเดก็ท่ี

ไดรั้บการปรับปรุงนั้นข้ึนอยูก่บัการเรียนรู้โดยการเสริมแรงการฝึกหดัจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้

 2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 

  อลัเบิร์ต บนัดูรา (Albert Bandura 1977 : 16) โดยมีความเช่ือว่า โดยส่วนมาก

มนุษยเ์รียนรู้โดยการสงัเกตตวัแบบหรือการเลียนแบบ เน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน

และส่ิงแวดลอ้มในสงัคม ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนั แบนดูราจึงให้ความสาํคญั

ต่อการรู้คิด (Cognitive) ในการเรียนรู้จากการสังเกตและการเลียนแบบดว้ย และต่อมาไดเ้ปล่ียน

เรียกทฤษฎีของเขาว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยการรู้คิดทางสงัคม (Social Cognitive Learning)  

  1. ความใส่ใจ (Attention) การเรียนรู้ในลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูเ้รียนมี

ความสนใจและ เอาใจใส่ต่อตวัแบบและกิจกรรมของตวัแบบ เพราะจะทาํให้สามารถเกิดแบบแผน

ในการเลียนแบบตวัแบบได ้

  2.  กระบวนการจาํ ( Retention) ผูส้ังเกตต้องบนัทึกส่ิงท่ีสังเกต กิจกรรมหรือ

ขอ้มลูข่าวสารได ้ทั้งน้ีเพ่ือการนาํกลบัคืนมาและใชต่้อไป ถา้ผูส้งัเกตสามารถอธิบายการกระทาํดว้ย

การสร้างภาพในใจหรือดว้ยคาํพดูการสามารถเลียนแบบพฤติกรรมไดดี้แมเ้วลาผา่นไปนาน 

  3.  กระบวนการเลียนแบบ ( Reproduction ) คือ การนาํส่ิงบนัทึกไวใ้นความจาํมา

เป็น ส่ิงช้ีนาํ ในการเลียนแบบตามพฤติกรรมของตวัแบบ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ไม่ใช่การลอก

แบบอย่างตรงไปตรงมาแต่เป็นการเลียนแบบท่ีมีความรู้ความเข้าใจและความพร้อม  ดังนั้ น 

พฤติกรรมของแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกนัไป แมว้่าจะมาจากตวัแบบเดียวกนั บางคนอาจทาํ

ไดดี้กว่า ทาํไดแ้ยก่ว่า หรือทาํไดเ้ท่าเทียมกนักบัตวัแบบก็ได ้
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  4.  กระบวนการจูงใจ (Motivation) การจูงใจเป็นส่ิงสําคัญท่ีทําให้เกิดการ

เลียนแบบ ผูส้งัเกตจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีใหผ้ลดีกบัเขา เช่น ไดรั้บแรงเสริม รางวลัหรือคาํชมเชย 

มากกว่าท่ีจะเลียนแบบส่ิงท่ีให้โทษและมีแนวโน้มท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเขาพอใจ มากกว่า

พฤติกรรมท่ีเขาทาํแลว้ไม่สบายใจ ดงันั้นการจูงใจและการเสริมแรงจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก 

บนัดูราไดแ้บ่งการเสริมแรงออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ การเสริมแรงโดยตรง การเสริมแรงท่ีไดรั้บ

อิทธิพลจากผูอ่ื้น และการเสริมแรงตนเอง ซ่ึงเป็นการเสริมแรงท่ีสาํคญั เพราจะเป็นตวัควบคุมการ

แสดงพฤติกรรมไดดี้ การเสริมแรงในลกัษณะน้ีคือการสร้างความสาํเร็จให้กบัตนเองเพื่อใชเ้ป็น

แรงจูงใจในการทาํพฤติกรรมต่างๆ 

  Ormrod (1995 : 271-273) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัการเรียนรู้ว่าคนเราสามารถเรียนรู้

ส่ิงต่าง ๆ มากมายโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของบคุคลอ่ืนท่ีตนมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์ดว้ย เช่น 

บิดาหรือมารดา ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือน ครู อาจารย ์หรือบุคคลทัว่ไปในสังคม รวมทั้ งสังเกตพฤติกรรม

ของบุคคลท่ีปรากฏในโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หรือหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ จากการสงัเกตพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืนจะทาํใหผู้ส้งัเกตสามารถเรียนรู้ไดว้่า พฤติกรรมใดท่ีตนควรนาํไปปฏิบติั ควรละเวน้ หรือ

หลีกเล่ียงไม่ควรปฏิบติั บนัดูรายงัใหท้ศันะต่อไปอีกว่า ในกระบวนการเรียนรู้นั้นทั้ งองค์ประกอบ

ภายในตวัผูเ้รียน เช่น ความคิด แรงจูงใจ และเจตคติ ฯลฯ กบัองค์ประกอบจากภายนอกตวัผูเ้รียน

หรือองคป์ระกอบจากส่ิงแวดลอ้ม ต่างก็มีอิทธิพลและเป็นกาํหนดขอ้ตกลงของการเรียนรู้ไวห้ลาย

ประการ ดงัน้ี 

  1. บุคคลสามารถเรียนรู้จากการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน หรือเรียนรู้จากตวั

แบบ (Modeling) โดยไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งลงมือทาํ หรือทาํการทดลองดว้ยตนเองเสมอไป กล่าวคือ 

สามารถเรียนรู้และรับประโยชน์จากประสบการณ์หรือการกระทาํของบุคคลอ่ืนได ้เช่น บุคคล

สามารถเรียนรู้การตอนตน้ไม ้เรียนรู้การปฏิบติัตนในสังคมและมารยาทการเขา้สังคม เรียนรู้การ

เขียนหนงัสือ หรือการออกเสียงอยา่งถกูตอ้ง โดยสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ ได ้

  2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการภายในตัวบุคคล  อาจส่งผลให้บุคคลมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ก็ได้ นั ่งคือการเรียนรู้บางอย่างส่งผลให้บุคคลมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมในทนัทีทนัใด อาจเป็นเพราะบุคคลมีโอกาสในการแสดงพฤติกรรม แต่บางส่ิงบางอย่าง

ท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้ อาจตอ้งใชเ้วลาสกัระยะหน่ึงจึงจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรืออาจไม่มีการ

เรียนรู้ทางสงัคมแยกการเรียนรู้กบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมออกจากกนั 

  3. กระบวนการคิดมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดว่า บุคคลไดมี้การเรียนรู้เกิดข้ึน

แลว้ เพราะส่ิงท่ีบุคคลคิด วิธีคิดและการตีความของสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลเผชิญ ลว้นเป็นสภาพ
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สะทอ้นใหท้ราบถึงกระบวนการภายในหรือกระบวนการคิดท่ีไม่อาจสงัเกตไดโ้ดยตรง และเป็นส่ิง

ท่ีบ่งช้ีว่าบุคคลไดเ้รียนรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมากนอ้ยเพียงใดแลว้ 

  4. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจะมุ่งไปสู่เป้าหมาย เป็นเป้าหมายท่ีบุคคลเป็นผูก้าํหนดดว้ย

ตนเอง โดยบุคคลจะพยายามกระทาํและปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ดงักล่าว ในผูเ้รียนแต่ละคนอาจกาํหนดเป้าหมายในการเรียนเอาไวม้ากมายแตกต่างกนัไป เช่น บาง

คนกาํหนดเป้าหมายว่าตนเองต้องประสบความสาํเร็จในการเรียนระดบัสูง ไดรั้บทุนการศึกษา

ประเภทเรียนดี เป็นผูเ้รียนเด่นดงัของโรงเรียน แต่บางคนกาํหนดว่าขอแค่ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่าก็พอ เป็น

ตน้ จากการกาํหนดเป้าหมายของตนดังกล่าวข้างต้น จะส่งไปสู่การกาํกับพฤติกรรมของตนเอง

ต่อไป 

  5. บุคคลเป็นผูก้าํกบัพฤติกรรมของตนเอง เม่ือบุคคลเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายการ

กระทาํของตนเอง บุคคลจะกาํกบัการเรียนรู้และพฤติกรรมของตนเองดว้ย เช่น ในผูเ้รียนท่ีกาํหนด

เป้าหมายว่า ตอ้งคดัตวัหนงัสือทุกตวัใหเ้หมือนกบัแบบท่ีมีอยู่ในหนังสือถา้ยงัไม่เหมือนก็พยายาม

ทาํซํ้ าหลาย ๆ คร้ัง จนกว่าจะถึงเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีตนเองตอ้งการและมีความพึงพอใจ 

  6. การเสริมแรงและการลงโทษ มีผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของบุคคล

ทางออ้มมากกว่าทางตรง กล่าวคือ บุคคลไม่จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการเสริมแรงหรือการลงโทษจาก

การกระทาํของตนเองโดยตรง เพียงแต่ไดส้ังเกตเห็นบุคคลอ่ืนไดรั้บการเสริมแรงหรือถูกลงโทษ

จากการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ บุคคลก็จะสามารถนาํส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกตมากาํหนดความ

คาดหวงัใหก้บัตนเองในอนาคตไดว้่า ถา้ตนทาํอยา่งนั้นผลท่ีตามมาจากการกระทาํคืออะไร ซ่ึงความ

คาดหวงัน้ีจะมีผลต่อการเลือกแสดงพฤติกรรมของบุคคลในอนาคตเป็นอยา่งมาก 

 2.4 ทฤษฎีวฒันธรรมย่อม 

  ทฤษฎีวฒันธรรมย่อย อธิบายวิถีการดาํเนินชีวิตของเพศท่ีสามว่า พฤติกรรมเป็น

การกระทาํท่ีขดัแยง้กบับรรทดัฐานทางสงัคม ซ่ึงกาํหนดโดยผูใ้หญ่ กล่าวคือ พฤติกรรมเหล่านั้นจะ

เรียนรู้เฉพาะวฒันธรรมยอ่ยของกลุ่มตน จากการคบเพ่ือน การเลียนแบบ ท่ีตนพึงพอใจ ซ่ึงอาจจะ

เป็นดารา หรือตวัแปรจากส่ือมวลชน ทั้งในดา้นสาํนวนภาษา การแต่งกายหรือการกระทาํต่าง ๆ 

โดยอาจจะขดัแยง้กบัทศันคติของผูใ้หญ่ ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมเหล่านั้นประสบกบัปัญหาในการ

ปรับตวัยอมรับในกฎเกณฑข์อ้ปฏิบติัของสงัคมส่วนรวม จึงหันมารวมกลุ่มกนัและสร้างแบบแผน

พฤติกรรมของกลุ่มข้ึนผูคิ้ดคน้ทฤษฎีน้ีไดแ้ก่ โคเฮน (Cohen, 1979: 10-11) 

  จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรักร่วมเพศ สรุปไดว้่า การแสดงพฤติกรรมรักร่วมเพศมี

ทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยไ์ดห้ลากหลายทฤษฎี ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ท่ีเช่ือว่าทุก ๆ คนเกิดมาพร้อมกบัแรงขบัทางเพศพ้ืนฐาน 
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หรือพลงัแห่งสัญชาตญาณ  ทฤษฎีพฒันาการของ Sears ทาํให้ได้องค์ความรู้ในด้านท่ีเช่ือว่า

พฒันาการทางบุคลิกภาพว่าไดรั้บอิทธิพลมาจากครอบครัว การอบรมเล้ียงดู ในขณะท่ีทฤษฎีการ

เรียนรู้ทางสังคมของ Bandura เช่ือว่า โดยส่วนมากมนุษยเ์รียนรู้โดยการสังเกตตวัแบบหรือการ

เลียนแบบ ซ่ึงผูว้ิจยันาํทฤษฎีทั้งสามน้ีมาใชเ้พ่ือการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีมี

ลกัษณะความตอ้งการทางเพศทั้งสองเพศได ้

 

3.  แนวคดิเกีย่วกบัเพศ 

 คุณลกัษณะของแต่ละเพศท่ีปรากฏไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แต่ไดถู้กสร้างข้ึน

โดยผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคมท่ีซบัซอ้น และซึมซบัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของความเป็น

ตวัตนของคนในสงัคม ความเป็นเพศเป็นตวักาํหนดความเป็นตวัตน ทกัษะ และความสัมพนัธ์ท่ีมี

ต่อผูอ่ื้นของคนในแต่ละเพศ ในสังคมปัจจุบันการขัดเกลาทางเพศท่ีมีความสําคัญไม่น้อยกว่า

ครอบครัว โรงเรียน หรือกลุ่มเพ่ือน คือ ส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย โฆษณา ภาพยนตร์ ลว้น

สร้างและเสริมความเป็นหญิงความเป็นชายตามประเพณีนิยม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคุณค่าของสาว

บริสุทธ์ิ ความเป็นแม่บา้นแม่เรือน ผูห้ญิงกบัความสวย ความสาว ในขณะท่ีผูช้ายถูกสะทอ้นควบคู่

กบัการทาํงาน การเป็นผูน้าํ ความเป็นผูก้ลา้ ในสงัคมท่ีเป็นเช่นน้ี จึงไม่น่าแปลกท่ีคนในสงัคมไม่ว่า

เพศหญิงหรือเพศชายยงัมีคุณลักษณะท่ีดูแตกต่างกัน  และยงัมีความเช่ือว่า ส่ิ งเหล่าน้ีเป็น

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้(วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ, ม.ป.ป.) 

 กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม (Socializations) ท่ีสร้างความเป็นเพศชายและเพศหญิง

สะทอ้นออกมาในทุกพ้ืนท่ีของชีวิตประจาํวนัและพ้ืนท่ีสาธารณะ ในพ้ืนท่ีของชีวิตประจาํวนั เช่น 

การทาํอาหาร ในครัวเรือนนั้ นการทาํอาหารเป็นหน้าท่ีและบทบาทของผูห้ญิง  ในขณะท่ีการ

ทาํอาหารในโรงแรมหรือร้านอาหาร (เชฟ) เป็นหนา้ท่ีของผูช้าย ผูช้ายมีบทบาทในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี

สร้างรายไดเ้สมอ (กาญจนา แกว้เทพ & สมสุข หินพิมาน 2551 : 592) ในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเป็นเร่ือง

ของการเมือง ผูห้ญิงถกูกีดกนัออกจากพ้ืนท่ีเหล่านั้นดว้ยหนา้ท่ีของความเป็นแม่ และภรรยาท่ีดี หาก

ภรรยาท่ีไม่ดูแลสามี และลกู ถือเป็นภรรยาท่ีบกพร่องต่อหน้าท่ี ดงันั้นผูห้ญิงเหล่าน้ีตอ้งต่อสู้อย่าง

มากกบัแรงกดดันจากสังคมรอบขา้งท่ีคาดหวงักับบทบาทท่ีเธอต้องแสดงตามสถานภาพท่ีเธอ

เป็นอยู ่ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีรบกวนและทาํลายศกัยภาพท่ีเธอมีเท่าเทียมกบัผูช้าย ดงันั้นจารีตและประเพณี

จึงมีความขลงัท่ีสามารถสร้างใหผู้ห้ญิงยคุแลว้ยคุเล่าอยูภ่ายใตก้รอบอนัเดียวกนัน้ี 

 3.1 ความหมายของเพศ 

  Kirkendall (1960: 8) ได้อธิบายไวว้่า เร่ืองเพศมีความหมายและขอบเขตท่ี

กวา้งขวางมาก ซ่ึงพอจะสรุปไดด้งัน้ี เพศ เป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง และเป็นแรงกระตุน้อนั
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ทรงพลังท่ีทําให้ชายและหญิงเกิดความสนใจซ่ึงกันและกัน มีความปรารถนาท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จในชีวิต และสามารถกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามท่ี

ตั้งใจไว ้

  สุชาติ  โสมประยรู และคณะ (2547: 164) อธิบายไวว้่า เพศเป็นส่ิงกาํหนดบทบาท 

กริยา ท่าทาง ตลอดจนลกัษณะการดาํเนินชีวิตของมนุษยข์องเพศชายและหญิงให้แตกต่างกัน

ออกไปทั้งทางร่างกายและจิตใจท่ีจะแสดงบทบาทให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนท่ีสุดในเร่ืองชีวิตรักและ

การครองเรือน รวมทั้งยงัใชก้ระบวนการสืบพนัธุช่์วยทาํใหม้นุษยส์ามารถดาํรงเผา่พนัธุไ์วไ้ด ้

  สุมาลี  สวยสะอาด (2555: 366) ไดส้รุปไวว้่า เพศ หมายถึง สญัชาตญาณอย่างหน่ึง

ของมนุษย  ์เพราะมนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัเพศ มีพฒันาการ มีการเจริญเติบโตทั้ งทางดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และสงัคม รวมทั้งยงัมีพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมนุษยใ์ชสื้บทอดเผา่พนัธุต่์อไป จึงกล่าวได้

ว่า เร่ืองเพศมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ 

  จากความหมายขา้งต้น สรุปได้ว่า เพศ หมายถึง ลกัษณะท่ีสามารถแสดงความ

แตกต่างทั้งทางร่างกายและจิตใจระหว่างชายกบัหญิง 

 3.2  ลกัษณะของบทบาททางเพศ 

  ในทุกๆวฒันธรรมนั้ น ความแตกต่างทางเพศเป็นแนวทางหลกัท่ีมนุษยค์น้พบ

ความเป็นบุคคลของตวัเอง และจดัการความสมัพนัธ์ทางสังคม กาํหนดเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ของ

เหตุการณ์และกระบวนการทางสงัคมและธรรมชาติอยา่งมีความหมาย” จะเห็นไดว้่า ทั้ง สก็อต และ

ฮาร์ดิ่ง ไดก้าํหนดความหมายของความเป็นเพศ (Gender) ในเชิงวิเคราะห์ ความเป็นเพศ (Gender) 

เป็นการรังสรรคท์างสงัคมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผูห้ญิงและผูช้าย (Komarovsky,1992)  

  ริสแมน และ ชวาร์ทซ์ (Risman and Schwartz, 1989) แบ่งแนวคิดของการพฒันา

บทบาททางเพศได้ 2 แนวใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีปัจเจกบุคคล (Individualist Theory) และทฤษฎี

โครงสร้างเชิงจุลภาค (Microstructural Theory)  

  1. ทฤษฎีปัจเจกบุคคล (Individualist Theory)  

   ทฤษฎีปัจเจกบุคคล (Individualist Theory) อยู่บนพ้ืนฐานของความคิดท่ีว่า

บุคลิกภาพของบุคคล จะถูกหล่อหลอมข้ึนตั้ งแต่ช่วงต้นๆ ของชีวิต ซ่ึงเป็นกลุ่มของลกัษณะ

บุคลิกภาพ ท่ีพฒันาตั้ งแต่เด็กจะไม่เปล่ียนแปลงมาก ลกัษณะเหล่าน้ีจะกาํหนดลกัษณะความเป็น

ชาย และความเป็นหญิงของบุคคล 

   ส่วนแนวคิดโครงสร้างเชิงจุลภาค (Microstructural theory) อยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่า 

ความคาดหวงัของสงัคมในพฤติกรรมชาย และหญิง เป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมของคน 
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  2. ทฤษฎีโครงสร้างจุลภาคของการพัฒนาบทบาททางเพศ (Microstructural 

Theories of Gender-Role Development)  

  ผูใ้หญ่จาํนวนมากท่ีเติบโตมาจากการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialisation) ใน

วยัเด็กและวยัรุ่น เก่ียวกบับทบาททางเพศแบบดั้งเดิม (Traditional Role) แต่ในช่วงเวลาไม่นานมาน้ี

กลบัไดรั้บอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงบทบาทแบบชาย-หญิง (Androgenous Role) ลกัษณะผสม

กนัดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความสบัสนว่าอะไรคือความเป็นชาย หรือความเป็นหญิงท่ีแทจ้ริง บางคน

ถึงกบัอา้งว่าการแยกความเป็นชายและหญิงนั้นแทบจะไม่มีความจาํเป็น เพ่ือให้เข้าใจว่าบุคคลมี

ปฏิกิริยาต่อการเปล่ียนผ่านของการเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างไรนั้น เราควรศึกษาดว้ยการมอง

ผา่นแนวคิดเชิงโครงสร้างจุลภาคเก่ียวกบับทบาททางเพศ 

   นกัสงัคมวิทยาสนใจในกระบวนการพลวตัร และการเปล่ียนแปลงของกลุ่มเชิง

โครงสร้างจุลภาคนั้ น คล้ายกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้านจิตวิทยา จะเน้นหนักท่ีบทบาทของ

ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีส่วนกาํหนดหล่อหลอมทศันคติและพฤติกรรม โดยเนน้ท่ีสถาบนัทางสงัคม

แทนการเน้นท่ีปัจเจกชน ในช่วงปี 1800 เม่ือสังคมสหรัฐเขา้สู่ยุคอุตสาหกรรม สังคมอเมริกนัยุค

ต้นๆ ไม่มีความแตกต่างในบทบาททางเพศ ในการแสดงความรัก การเล้ียงดู หรือการพ่ึงพา 

เน่ืองจากบ้านเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาท่ีผูห้ญิงและผูช้าย

ร่วมกันสร้างชีวิตครอบครัวในทุกๆด้านด้วยกัน อย่างไรก็ตามเม่ือเกิดกระบวนการกลายเป็น

อุตสาหกรรม (Industrialization) มากข้ึน ผูช้ายตอ้งออกจากบา้นเพ่ือหารายได ้และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของหญิงและชายแยกจากกนั ผูช้ายกลายเป็นผูห้าเล้ียงครอบครัว ตอ้งจากบา้นเพื่อต่อสู้กบั

ความยากลาํบากนอกบา้น ซ่ึงเต็มไปดว้ยการแข่งขนัและอนัตราย ส่วนผูห้ญิงยงัคงอยูบ่า้นและเร่ิมมี

การมองว่า บา้นเหมือนสถานท่ีท่ีหลีกเร้น สามีกลบัมาพกัผ่อนหลงัจากเสร็จจากการใชแ้รงงาน ทั้ง

วนั บา้นกลายเป็นสถานท่ีสงบสุขและแหล่งท่ีมีความรัก ความห่วงใย ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัโลกธุรกิจ

ภายนอก การดูแลรักษาบา้น ให้การเล้ียงดู ให้ความรัก และฟูมฟักการเจริญเติบโตของลูกหลาน

กลายเป็นคุณสมบติั หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นผูห้ญิง นอกจากนั้น งานท่ีภรรยาทาํอยู่กบับา้น

ถูกมองข้าม หรือไม่ให้ความสําคัญ หรือไม่มีความหมายเท่ากับงานท่ีทาํนอกบ้าน บางทีอาจจะ

เน่ืองมาจากขอ้เท็จจริงท่ีว่า ผูห้ญิงไม่ไดเ้งินเป็นค่าตอบแทนจากการทาํงานในบา้น ส่วนความอิสระ 

ความสาํเร็จ การบรรลุเป้าหมาย การแข่งขนั และการควบคุมตนเอง ไดก้ลายเป็นคุณค่าของความ

เป็นชายท่ีจะหาไดจ้ากการทาํงานนอกบา้น 

   ส่วนผูช้ายมีปฏิกิริยาต่อการเคล่ือนไหวของผูห้ญิง 3 แนวทาง คือ แนวทางแรก

เป็นการต่อตา้น แนวคิดเฟมินิสม ์(Feminism) หรือสตรีนิยม โดยเห็นว่าผูห้ญิงควรจะกลบัไปอยู่กบั

เหยา้เฝ้ากับเรือน แนวทางท่ีสอง เป็นปฏิกิริยานิยมความเป็นชาย โดยการแยกเด็กชายออกจาก
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เด็กหญิงอยูค่นละโรงเรียน หรือสถาบนั เพ่ือเป็นการสงวนความเป็นชายของเด็กชายเอาไว ้ไม่ให้

อิทธิพลของสตรีนิยมเขา้มามีอิทธิพลต่อเด็กชาย แนวทางท่ีสาม เป็นการนิยมความเป็นหญิง ผูช้าย

บางคนเข้าร่วมกบัแนวคิดสตรีนิยม เพ่ือส่งเสริมให้มีสิทธิเท่าเทียมกนัและเม่ือความสัมพนัธ์เชิง

อาํนาจถกูทา้ทาย บทบาททางเพศถกูตั้งคาํถาม และเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง 

   ในปัจจุบนัยงัมี การเคล่ือนไหวและทา้ทายบทบาททางเพศ ในสังคมปรากฏให้

เห็นไดท้ัว่ไป ผูห้ญิงพยายามแสวงหาโอกาสในการควบคุมและความเท่าเทียมในค่าแรง และอิสระ

ในการมีชีวิตส่วนตวั และความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลกัษณะบทบาททางเพศมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว และจะปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า การเปล่ียนแปลงนั้นเกิดจากการเคล่ือนไหวของผูห้ญิงเป็น

ส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกนั ผูช้ายก็เร่ิมสาํรวจบทบาททางเพศของตนเอง และมีความขดัแยง้ระหว่าง

บทบาทท่ีเขาถูกกล่อมเกลามาแต่เดิม กบับทบาทใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป ในปัจจุบนับทบาทท่ีถูก

คาดหวงัจากสังคมในปัจจุบันเป็น “ชายยุคใหม่” (New Man) ท่ีมีทั้ งความเป็นชายและหญิงอยู่

ภายในปัจเจกบุคคล 

  ต่อมา Bem (1981) ไดแ้บ่งบทบาททางเพศออกเป็น 4 ลกัษณะดงัน้ี 

  1. บทบาททางเพศแบบมีความเป็นชายสูงเป็นผูท่ี้มีความ กลา้หาญ เขม้แข็งชอบ

แข่งขนั ฉลาด มีพลงัอาํนาจ กระฉบักระเฉง เป็นอิสระไม่ข้ึนกบัใคร บุคคลกลุ่มน้ีจะนึกถึงกฎเกณฑ์

หรือความคาดหวงัของสงัคม สงัคมมกัคาดหวงัว่าผูช้ายจะตอ้งมีลกัษณะเป็นผูน้าํครอบครัวแต่เพียง

ฝ่ายเดียว ทาํงานนอกบา้นเพื่อหาเล้ียงครอบครัวและทาํพฤติกรรมตามท่ีสงัคมกาํหนด 

  2. บทบาททางเพศแบบมีความเป็นหญิงสูงเป็นผูท่ี้มีความอ่อนหวาน นุ่มนวลข้ี

อาย อ่อนแอ บุคคลกลุ่มน้ีมกัจะนึกถึงกฎเกณฑ์และความคาดหวงั ของสังคมสังคมมกัคาดหวงัว่า

จะตอ้งทาํงานบา้น อบรมบุตร ผูท่ี้มีบทบาททางเพศแบบน้ีจะถูกอบรมมาตั้ งแต่เด็กว่าให้เป็นผูต้าม 

ตอ้งเช่ือฟังสามี และเลือกทาํพฤติกรรมตามท่ีสงัคมกาํหนด 

  3. บทบาททางเพศแบบมีความเป็นหญิงละความเป็นชายสูงทั้ งคู่เป็นบุคคลท่ีมีทั้ ง

ความเป็นเพศหญิง และความเป็นเพศชายสูง คาํว่า Androgyny มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก 2 คาํ คือ 

Andro หมายถึง ผูช้าย และ gyn หมายถึง ผูห้ญิง ดงันั้นผูท่ี้มีบทบาททางเพศแบบมีความเป็นหญิง

และความเป็นชายสูงทั้งคู่จึงเป็นผูท่ี้สามารถแสดงพฤติกรรมไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มี

ความยดืหยุน่มากกว่า สามารถผสมผสานความเขม้แข็งของชายและความอ่อนโยนของหญิงเอาไว ้

  4. บทบาททางเพศแบบมีความเป็นหญิงและความเป็นชายตํ่าทั้ งคู่เป็นบุคคลท่ีมี

บทบาททางเพศแบบไม่ชดัเจน ไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมโดย

อาจแสดงออกในลกัษณะท่ีไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาของสงัคม 
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  บทบาททางเพศระหว่างชายหญิงท่ีกาํหนดข้ึนในสังคมหลายแห่งมกัจะอยู่ใน

ลกัษณะตรงกนัขา้ม ลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มน้ีบ่งบอกถึงการแบ่งแยกกิจกรรมและหนา้ท่ีของหญิงและ

ชาย รวมถึงการกาํหนดใหผู้ห้ญิงตอ้งอยูใ่นฐานะท่ีพ่ึงพาผูช้ายซ่ึงสามารถจาํแนกความแตกต่างของ

บทบาทหญิงและชายไดด้งัน้ี (เมทินี พงษเ์วช, 2544: 7) 

  1. บทบาทชาย 

   1.1 บทบาทหลกั คือ หารายไดส้ําหรับครอบครัว ลกัษณะของบทบาทเป็น

บทบาทเด่ียวและต่อเน่ืองเป็นลาํดบั 

   1.2  บทบาทรอง จะทาํต่อเม่ือพิจารณาเห็นสมควรจะทาํ (ผูช้ายจะรับภาระ/

บทบาทในฐานพ่อ สามี หรือสมาชิกในชุมชนก็ต่อเม่ือไม่มีภาระทางดา้นการหารายได ้

  2. บทบาทหญิง 

   2.1  บทบาทหลกั คือ ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวในฐานะภรรยาและแม่

ลกัษณะของบทบาทจะเป็นหลายด้านและพร้อม ๆ กันถึงแมจ้ะมีส่วนในการทาํงาน/ หารายได้

สงัคมก็คาดหวงัใหท้าํหน้าท่ีแม่และภรรยาไปดว้ยโดยไม่ขาดตกบกพร่องซ่ึงทาํให้เกิดภาระหลาย

ดา้นสาํหรับผูห้ญิง  

 จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่า องคค์วามรู้ดา้นบทบาททางเพศ เป็นตวักาํหนดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของหญิงและชายแยกจากกนั บทบาททางเพศในปัจจุบนัของหญิงและชายมีความเท่า

เทียมกนั ผูว้ิจยันาํแนวคิดน้ีไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้พฤติกรรมและบทบาทของส่ิงแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีมีส่วนกาํหนดหล่อหลอมทศันคติและพฤติกรรมของชายและหญิง 

 

4.  แนวคดิเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ทางเพศ 

 4.1 ความหมายของอตัลกัษณ์ 

  มนุษยแ์ต่ละคนมีอตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นตวัตนอย่างชดัเจนเรียกว่า อตัลกัษณ์

ระดับปัจเจกบุคคล (Self Identity) แต่เม่ือเข้าไปอยู่ในสังคมมีการดําเนินชีวิตร่วมกันผ่าน

ความสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ ย่อมเกิดลกัษณะร่วมของกลุ่ม เรียกว่า อตัลกัษณ์ร่วม (Collective 

Identity) ซ่ึงมีการสร้างสาํนึกร่วมของกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและตระหนักถึง “พวกเรา” และ

กลุ่มท่ีแตกต่างออกไปว่า “พวกเขา” ซ่ึงสาํนึกร่วมของกลุ่มสามารถสร้างและปรับเปล่ียนไดโ้ดย

อาศยัสัญญะต่างๆท่ีถูกสร้างข้ึนในระบบวัฒนธรรมกลุ่ม  สังคมจึงมีส่วนสําคัญในการสร้าง 

ปรับเปล่ียนและรักษาอตัลกัษณ์ต่างๆ ไว ้(สุภาณี ยาตรา 2548 : 47-49)  

  แคทรีน วดูเวิร์ด Kathryn Woodward (1997) กล่าวว่า อตัลกัษณ์ (Identity) คือส่ิงท่ี

ทาํให้เรารับรู้ตนเองว่า เราคือใคร และเราจะดาํเนินความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ ตลอดจนโลกท่ี



 

 

 29 

 

แวดลอ้มตวัเราอยา่งไร อตัลกัษณ์คือส่ิงท่ีกาํหนดทางเดินให้กบัเรา เป็นส่ิงบ่งบอกว่า ใครเป็นพวก

เดียวกบัเรา และใครท่ีแตกต่างจากเรา ส่วนใหญ่แลว้ อตัลกัษณ์จะถูกกาํหนดโดยความแตกต่าง ซ่ึง

อาจจะมองเห็นได้ในลกัษณะของการแบ่งแยกออกจากกัน เช่น อตัลกัษณ์ในรูปแบบของความ

แตกต่างระหว่างชนชาติหรือความขดัแยง้ดา้นความเช่ือ เป็นตน้ โดยมากแลว้อตัลกัษณ์จะถูกสร้าง

ข้ึนในลกัษณะของส่ิงตรงขา้มกนั เช่น คนผวิขาว-คนผวิดาํ ความปกติ-ความเบ่ียงเบนจากปกติ และ

ผูช้าย-ผูห้ญิง  

  ในขณะท่ีประสิทธ์ิ ลีปรีชา (2547: 32-33) อธิบายว่า อตัลกัษณ์ หมายถึง ลกัษณะ

เฉพาะตวัของแต่ละคน มุมมองท่ีมองตนเองว่าคือใคร และอยากให้คนอ่ืนเห็นเป็นแบบไหน ซ่ึง

แต่ะลคนจะมีลกัษณะเฉพาะตัว โดยหล่อหลอมผ่านการประกอบสร้างของสาบันต่าง ๆ ใน

ครอบครัว สงัคม ชุมชน และการใชภ้าษา วาทกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว ชุมชน และสงัคมท่ีบุคคล

อยูอ่าศยั  

  นอกจากน้ีอภิญญา  เฟ่ืองฟสูกุล (2546: 12) อธิบายถึง อตัลกัษณ์ คือ การแยกแยะ

ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเม่ือมีความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น อีกทั้งอตัลกัษณ์ของบุคคลมีหลากหลาย อาทิ 

อตัลกัษณ์ทางเพศ อตัลกัษณ์ทางจริยะรรม อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ ์เป็นตน้ ดงันั้นการสร้างอตัลกัษณ์

แห่งตนของบุคคลจึงเป็นกระบวนการสร้างความสมัพนัธ์ทางสังคมระหว่างปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม

คนท่ีสามารถแยกแยะไดว้่า ตนเองมีความแตกต่างกบัคนอ่ืน ๆ อยา่งไรและควรมีบทบาทอยา่งไร จึง

เห็นไดว้่าโลกภายนอกเป็นเง่ือนไขท่ีจาํเป็นในการทาํใหอ้ตัลกัษณะหรือความเป็น “ตวัฉัน” ปรากฏ

ข้ึนมา  

 4.2  ความหมายของอตัลกัษณ์ทางเพศ 

  Ghosh (2006, อา้งถึงใน กงัวาฬ  ฟองแกว้, 2550: 15-16)  ให้ทศันะว่า อตัลกัษณ์

ทางเพศ หมายถึง มโนทศัน์แห่งตนของแต่ละบุคคล หรือเป็นคาํนิยามเก่ียวกบัในประเด็นท่ีเก่ียวกบั

ความเป็นหญิง ความเป็นชาย หรือความเป็นเพศอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสังคม ซ่ึงการรับรู้อตั

ลกัษณ์ทางเพศส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพและการแสดงบทบาททางเพศท่ีบุคคลแสดงออกเพื่อ

สะท้อนให้เห็นอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีตนเป็นอยู่ อาทิ รูปแบบการแต่งกายบุคลิกภาพท่ีมองเห็นได้

ภายนอก แบบแผนการปฏิบติัตน และการวางตวัในสงัคม เป็นตน้ 

  กงัวาฬ  ฟองแกว้ (2550: 16)  สรุปถึง อตัลกัษณ์ทางเพศ คือ การรับรู้และการนิยาม

ตนเองของบุคคลเก่ียวกบัเพศทางกายภาพและเพศสภาพของตนเองว่าเป็นอย่างไรซ่ึงการรับรู้นั้น

ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและไดก้าํหนดบทบาทให้แต่ละบุคคลพิจารณาว่าควรแสดง

ตนในวงสังคมอย่างไร อาทิ รูปแบบการแต่งกาย บุคลิกภาพท่ีมองเห็นไดภ้ายนอก แบบแผนการ

ปฏิบติัตน และการวางตวัในสงัคม เป็นตน้ 
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  จูดิธ บตัเลอร์ (Judith Butler, 1990) อธิบายว่า “เพศสภาพ” ว่าเป็นเร่ืองของ “การ

แสดงออก” (Gender as a Performance) ซ่ึงเช่ือว่า การแสดงความหมายและการแสดงออกถึงความ

เป็นชายและหญิงไม่ใช่ส่ิงท่ีตายตวั และไม่จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบับรรทดัฐาน ผูห้ญิงและผูช้าย

ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ฎของเพศสรีระเท่านั้น โดยบตัเลอร์ เช่ือว่า เพศสภาพ ของชายและหญิงสามารถ

เปล่ียนแปลงไดต้ามพฤติกรรม เช่นการแต่งกาย การแสดงกริยาท่าทาง และการแสดงออกทาง

อารมณ์และความรู้สึก พฤติกรรมเหล่าน้ีทาํใหก้ารแสดงความเป็นหญิงและชายมีความหลายหลาก

หรือมีลกัษณะเป็น “การแสดง” มากกว่าท่ีจะเป็นอตัลกัษณ์ตายตวัท่ียดึโยงอยูก่บัอวยัวะเพศ เช่นเพศ

ชายท่ีแสดงออกกริยาท่าทางและแต่งตัวแบบผูห้ญิง จะให้ความหมายว่าตนเองเป็นหญิงโดย

พิจารณาจาก “พฤติกรรม” ความเป็นหญิงจึงไม่ถกูนิยามจากเพศสรีระ 

  นดัดา วีรวิทยานุกลู (2544: 282-283) ไดก้ล่าวว่าผูช้ายและผูห้ญิงต่างก็มีอตัลกัษณ์

ของตนเองหรือเรียกไดว้่ามีอตัลกัษณ์ทางเพศ (Gender Identity) กล่าวคือการท่ีเรารับรู้ว่าตนเองหรือ

ตวัเราผูห้ญิงหรือผูช้าย และความเป็นผูห้ญิงหรือผูช้ายก็กาํ หนดบทบาทใหแ้ก่เราทาํ ใหเ้รารู้ว่าจะดาํ 

เนินชีวิตและดาํ เนินความสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเราอย่างไร อตัลกัษณ์ทางเพศเป็นส่ิงท่ีถูก

สร้างข้ึนจากระบบสงัคมท่ีมีการผลิตซํ้ าวฒันธรรม “ชายเป็นใหญ่” (Patriarchy) สรุปไดว้่า 

  1. ความเช่ือเร่ืองผูช้ายเป็นศนูยก์ลาง (Androcentrism) คือการมีประสบการณ์แบบ

ผูช้ายและมีคาํ นิยามของผูช้ายเป็นมาตรฐานหรือบรรทดัฐาน ส่วนประสบการณ์และคาํ นิยามของ

ผูห้ญิงนั้นถกูมองว่าเป็นเร่ืองเฉพาะของพวกผูห้ญิง 

  2. ความเช่ือเร่ืองการแบ่งแยกเพศ (Gender Polarization) เป็นการนํา ความ

แตกต่างทางเพศมาเป็นหลกัในการจดัตั้ งระบบสังคมและวฒันธรรม ความแตกต่างระหว่างหญิง-

ชายน้ีถกูตีความอยา่งเกินจริงและนาํ มาใชอ้ธิบายแง่มุมต่าง ๆ ของสังคมว่าเกิดจากความแตกต่าง

ระหว่างเพศ รวมถึงนาํ ความแตกต่างมากาํ หนดบทบาท การแต่งตวั การแสดงออกและความ

ปรารถนาทางเพศ 

  3. ความเช่ือเร่ืองปัจจยัทางชีวภาพ (Biological Essentialism) เป็นความเช่ือท่ี

สนบัสนุนและสร้างความชอบธรรมใหก้บัความเช่ือทั้งสองดงักล่าว กล่าวคือให้เหตุผลว่าผูช้ายเป็น

ศนูยก์ลางและการแบ่งแยกบทบาทนั้นเป็นผลท่ีสืบเน่ืองจากธรรมชาติทางชีวภาพระหว่างผูห้ญิง

และผูช้าย 

 4.3  ปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัอตัลกัษ์ทางเพศ 

  Jean Elson (2004: 1-29) มองอตัลกัษณ์ทางเพศเกิดจากการท่ีคนอ่ืนมองความเป็น

หญิงเป็นชายในหลายลกัษณะ ทั้งมาจากทางดา้นชีววิทยา จากการขดัเกลาทางสังคมและจากการ

สร้างทางสงัคม ดงัต่อไปน้ี 



 

 

 31 

 

  1. แนวคิดทางดา้นชีววิทยา กล่าวถึงเร่ืองเพศ เป็นเร่ืองของธรรมชาติ เป็นส่ิงติดตวั

มาแต่กาํเนิด แบ่งแยกได้เป็น 2 เพศ คือ เพศหญิง และเพศชาย ส่วนเพศภาวะ (gender) เป็นการ

ประกอบสร้างทางวฒันธรรม ท่ีคนอ่ืนคาดหมายให้แสดงบทบาทตามนั้น แบ่งแยกไดเ้ป็น ผูห้ญิง 

กบัผูช้าย 

  2. แนวคิดทางด้านวฒันธรรม กล่าวถึง วฒันธรรมเป็นส่วนท่ีสร้างเพศภาวะ 

และอตัลกัษณ์ทางเพศ เป็นการขดัเกลาทางสังคม ท่ีคาดหวงัให้ผูห้ญิงผูช้ายมีบทบาททางเพศท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีบ่งบอกความเป็นหญิงชาย 

  3. แนวคิดทางด้านการสร้างทางสังคม จากการท่ีสังคมมองการกระทาํ การ

แสดงออกทางพฤติกรรมในชีวิตประจาํวนั ผูห้ญิงจะเรียนรู้ในการรับบทบาทเป็นผูห้ญิงตั้ งแต่การ

แสดงออกท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ การแต่งตวั พฤติกรรม ความรู้สึก และการแสดงลกัษณะของตวัเอง 

เพราะว่าอตัลกัษณะทางเพศภาวะเป็นส่ิงท่ีสืบเน่ืองมาจากเพศภาวะของตนเอง 

  นนัทดา  วีรวิทยานุกลู (2544: 282-321) ไดส้รุปถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้อตั

ลกัษณ์ทางเพศไวด้งัน้ี 

  1. ปัจจัยทางด้านระบบเศรษฐกิจ และโครงสร้างทางสังคม ความต้องการเชิง

เศรษฐกิจ และความตอ้งการแรงงานประเภทต่างๆ รวมถึงความตอ้งการดา้นเทคโนโลยีในช่วง

ทศวรรษท่ี 20 ท่ีผ่านมาได้ทาํให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมทุนนิยมท่ียึดถือหลกัการ 

“แบ่งงานกนัทาํ” ท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศเพ่ือรองรับการแบ่งงานดงักล่าวและ

กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัของผูห้ญิงและผูช้าย และเกิดการอบรมบ่มเพาะ

เร่ือยมาจึนถึงปัจจุบนั 

  2. ปัจจยัดา้นการเล้ียงดูของครอบครัว ประสบการณ์ในช่วงเร่ิมตน้ของมนุษยม์า

จากครอบครัว และส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการพฒันาบุคลิกภาพท่ีถาวร พ่อแม่ผูป้กครองคือผูมี้

หนา้ท่ีหลกัในการเป็นตวัแบบของการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีแตกต่างกนัของผูห้ญิงและ

ผูช้าย รวมทั้งถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นใหค้งอยูต่่อไป 

  3. บรรยากาศในโรงเรียน โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีถ่ายทอดและตอกย ํ้ าบทบาททาง

เพศท่ีเด็กไดเ้คยเรียนรู้มาก่อนจากครอบครัวและเพิ่มพูนประสบกาณณ์ภายนอกครอบครัว อีกดว้ย 

เช่น 

   3.1  การเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางเพศในกลุ่มเพ่ือนสนิทในโรงเรียน 

   3.2 การแข่งขนัและบรรยากาศในการเรียน เช่น นักเรียนชายขอบ การแข่งขนั

และใชก้าํลงั ส่วนนกัเรียนหญิงมกัหลีกเล่ียงความรู้สึกขดัแยง้ และไม่ชอบการใชก้าํลงั 

   3.3  การเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางเพศผา่นวิชาเรียนท่ีเหมาะสาํหรับผูช้ายหรือผูห้ญิง 
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   3.4   การตอกย ํ้ าอตัลกัษณ์ทางเพศจากครูอาจารยท่ี์ผ่านความคาดหวงัแบบ

แผนการปฏิบติั การมีปฎิสมัพนัธ ์การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ฯลฯ 

   3 .5  ลักษณะชนชั้ น ท่ีแตก ต่างกันในแต่ละโรง เ รี ยนอัน เ น่ื องมาจาก

สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัของเด็กส่งผลต่อการรับรู้อตัลกัษณ์ทางเพศของเด็กอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น 

เด็กผูห้ญิงในโรงเรียนชนชั้นล่างจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเป็นหญิงท่ีไม่ค่อยเหมือนกบั

ความคาดหวงัจากสงัคม เช่น มีลกัษณะแข็งแกร่ง กา้วร้าว พดูจาขวานผา่ซาก เป็นตน้ ซ่ึงไม่เหมือน

เด็กผูห้ญิงในโรงเรียนชนชั้นกลางท่ีมกัให้ความสาํคัญกบัการแต่งกาย แฟชัน่ และความงามทาง

กายภาพ 

  4. อิทธิพลจากส่ือมวลชน ส่ือมวลชนเป็นตวัแทนท่ีสะทอ้นภาพของเพศสภาพท่ี

หลากหลายและรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเพศสภาพแบบอุดมคติ โดยส่ือมวลชนได้ทําหน้าท่ี

คดัเลือก ว่ารายการไหนควรไดอ้อกอากาศ ภาพของเพศสภาพแบบไหนท่ีสมควรเผยแพร่ ดงันั้น 

ส่ือมวลชนจึงส่งผลกระทบต่อการรับรู้อตัลกัษณ์ทางเพศของบุคคล ซ่ึงการท่ีส่ือมวลชนไดแ้วดลอ้ม

บุคคลอยูต่ลอดเวลาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทัง่เติบโตเป็นผูใ้หญ่นั้นจึงเท่ากบัว่าส่ือมวลชนไดต้อกย ํ้ า

และผลิตซํ้ าอตัลกัษณ์ทางเพศใหแ้ก่บุคคลอยูต่ลอดเวลา 

  จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดอ้งค์ความรู้ท่ีว่า มนุษยส์ามารถแสดงออกถึงบทบาท
ทางเพศ และอตัลกัษณ์ไดห้ลายแบบ และเน้นการมองการแสดงออกทางเพศในมิติทางสังคมและ
วฒันธรรม มากกว่าการมองว่าเพศมีแค่ ชาย และ หญิง ในทางวิทยาศาสตร์ใครทาํผิดไปจากเพศ
สรีระของตนถือว่าผิดปกติรวมทั้ งช้ีให้เห็นว่าแมอ้าํนาจทางสังคมบางอย่างจะเขา้มากาํหนดและ
ควบคุมเพศสภาพและเพศวิถีของมนุษย  ์ผูว้ิจยันาํแนวคิดน้ีมาใชเ้พ่ือเรียนรู้และจาํเป็นตอ้งทาํลาย
อาํนาจเหล่านั้ นเสียเพ่ือไม่ให้เกิดการแบ่งแยก และลดอคติให้กบักลุ่มคนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางเพศ
แตกต่างไปจากบรรทดัฐานท่ีสงัคมเคยกาํหนด 

 

5.  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 สมพิศ  ป่ินตบแต่ง (2554) ศึกษาเก่ียวกบัวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักชายในเรือนจาํ ศึกษา

กรณีเรือจาํกลางนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า วิถีชีวิตของกลุ่มตัวอย่างทั้ ง 5 คน โดยส่วนใหญ่

เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทณัฑ์ดา้นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ฉันท์ชู้สาวของกลุ่ม

ตวัอยา่ง พบว่าเกิดจากการชกัชวนของกลุ่มชายรักชายในเรือนจาํ เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรม

กนัเอง และเกิดจากความชอบท่ีติดตวัมาเพราะเคยมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัเพศเดียวกนัมาก่อน  

ดา้นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ปัญหาการทะเลาะวิวาทแย่งชิงคนรัก 

ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ปัญหาการปกครองดูแล ซ่ึงปัญหาทั้งหมดเกิดจากการท่ีเรือนจาํไม่
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สามารถจดัสรรท่ีอยูเ่ป็นส่วนตวัใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งได ้และไม่สามารถจาํแนกไดว้่าผุใ้ดมีพฤติกรรม

ชายรักชายชนิดแอบแฝงได ้

 อินสอน จนัต๊ะ (2550) ศึกษาเก่ียวกบัการปรับตวัของชายรักร่วมเพศ : กรณีศึกษาใน

อาํเภอเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เกยค์วีนในอาํเภอเชียงใหม่ มีการปรับตัวทางดา้นร่างกายท่ี

ดาํเนินการโดยกลุ่มเกย ์มีการดูแลตนเอง ออกกาํลงักายโดยการว่ายนํ้ า-แอโรบิค เขา้ฟิตเนตและสปา 

เป็นตน้ ดูแลรูปร่างหนา้ตาผวิพรรณ โดยการใชส้มุนไพรขดัหนา้นวดหนา้ ตลอดจนถึงการขดัผวิทัว่

ร่างกาย กินอาหารเสริม เพ่ือใหต้วัเองดูดีในความรู้สึกของตวัเองและผูพ้บเห็นประทบัใจ เกยค์วีนมี

การปรับตวัทางดา้นน้ีไดดี้เพียงพอข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นกลุ่มเพ่ือน และขอ้มูลข่าวสาร ส่งผลให้เขามี

การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวั เกยค์วีนมีการปรับตวัทางดา้นการรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง ยอมรับในความเป็น

เกยท์าํใหแ้สดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นเกยไ์ดอ้ยา่งชดัเจน การเป็นเกยค์วีนมีการปรับตวัทางดา้น

การรับรู้เก่ียวกบัตวัเองไดดี้เพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางดา้นครอบครัว ปัจจยัทางดา้นระบบเครือญาติ 

และระบบความสมัพนัธข์องคนในสังคม ซ่ึงถา้ครอบครัวยอมรับและเขา้ใจในความเป็นเกย ์เกยก์็

สามารถปรับตวัการเป็นเกยไ์ดดี้ ส่งผลให้เขาสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขร่วมกบัคนใน

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข เกยค์วีนมีการปรับตวัทางดา้นบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บในสงัคม ไม่ว่าจะเป็น

บทบาทในการทาํงาน บทบาทของการเป็นสมาชิกในครอบครัว บทบาทความเป็นเพ่ือน อย่างไรก็

ตาม การปรับตวัดา้นน้ีข้ึนอยู่กบัอาชีพงานท่ีทาํและข้ึนอยู่กบัเวลา เหตุการณ์สถานการณ์นั้น และ

พ้ืนท่ีทางสงัคมท่ีเกยค์วีนไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก เช่น การทาํงานร่วมกบัองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ 

เวทีการประกวดนายแบบ นางแบบ หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ เกยค์วีนมีการปรับตวัในการช่วยเหลือ

พ่ึงพาอาศยัระหว่างกนั มีการอยูร่่วมกบัคนในสงัคม มีอาชีพท่ีตอ้งติดต่อกบัผูอ่ื้น มีการช่วยเหลือให้

คาํปรึกษาแนะนาํ แกไ้ขปัญหาการทาํงาน การเรียน ความรัก ไดดี้เพียงใดข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้นเพื่อน 

และแหล่งข่าวสารขอ้มลู เช่น วิทย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เกยค์วีนท่ีมีกลุ่มเพ่ือนหลากลหาย

ดว้ยอาย ุสาขาอาชีพ จะเป็นปัจจยัท่ีทาํใหส้ามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ อย่างไรก็ตามเกยค์วีนมีการ

เรียนรู้ในการปรับตวัเองใหอ้ยูร่่วมกนักบัคนในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

 จิรเดช วิชยัคาํ (2552) ศึกษาเก่ียวกบัการสร้างพ้ืนท่ีของชายรักร่วมเพศเขตอาํเภอเมือง

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของชายรักร่วมเพศเร่ิมตน้มาตั้ งแต่

ภูมิหลงัในวยัเด็กของพวกเขา การเติบโตมาในครอบครัวท่ีพ่อแม่หย่าร้างทาํให้พวกเขาตอ้งอยู่ใน

การดูแลของแม่การไดแ้บบอยา่งพฤติกรรมของแม่และไม่ไดรั้บแบบอย่างท่ีดีจากพ่อ การท่ีตอ้งอยู่

ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีแต่ผูห้ญิง ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้พวกเขามีแนวโน้มนาํในการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน

ทางเพศ การมีเพศสมัพนัธค์ร้ังแรกกบัเพศเดียวกนัก็ส่งผลใหพ้วกเขาเขา้สู่การเป็นชายรักร่วมเพศท่ี

สมบูรณ์ไดแ้ละการเขา้รวมกลุ่มกบัผูท่ี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศเหมือนกนัในวยัรุ่น ก็ส่งผลต่อ
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การเขา้รวมกลุ่มในพ้ืนท่ีทางสงัคมของพวกเขาในอนาคตเช่นกนั การรวมกลุ่มของชายรักร่วมเพศ

ในพ้ืนท่ีต่างๆ มีกระบวนการดงัต่อไปน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนการเรียนรู้พฤติกรรมชายรักร่วมเพศ

พบว่าการเรียนรู้ในวยัเด็ก พฤติกรรมท่ีแสดงออกว่าเป็นชายรักร่วมเพศ ทศันคติท่ีดีต่อการเป็นชาย

รักร่วมเพศ รวมทั้ งการปรับตวัต่อครอบครัวและสังคม ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนในการตดัสินใจเขา้

รวมกลุ่ม ดว้ยเป้าหมายเป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญั ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนในการเขา้รวมกลุ่ม พบว่าการ

เลือกพ้ืนท่ีในการรวมกลุ่ม จุดเร่ิมตน้ในการเขา้รวมกลุ่ม จุดประสงค์ในการเขา้รวมกลุ่มพฒันาการ

ภายหลงัการเขา้รวมกลุ่ม การปรับตวัภายหลงัการเขา้รวมกลุ่ม กิจกรรมท่ีทาํร่วมกบักลุ่มและทาํดว้ย

ตวัเอง ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการรวมกลุ่ม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมในการ

รวมกลุ่มและก่อใหเ้กิดกลุ่มท่ีมีความหมาย 

 ส่วนเง่ือนไขในการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของพวกเขานั้น เกิดจากความตอ้งการใน2 

เง่ือนไข ไดแ้ก่ เง่ือนไขท่ี 1 ความตอ้งการดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ความตอ้งการดา้นร่างกายจิตใจ 

อารมณ์ และสังคม ความตอ้งการดา้นสิทธิต่างๆ และการยอมรับจากสังคม ความตอ้งการดา้น

ข่าวสารและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เง่ือนไขท่ี 2 ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือความ

ตอ้งการดา้นรายไดแ้ละการประกอบอาชีพและมีเครือข่ายทางสงัคม ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นปัจจยัท่ีโนม้

นาํใหพ้วกเขาเขา้รวมกลุ่มในพ้ืนท่ีต่างๆ ของตนเอง ส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาในเบ้ืองตน้ ลว้นส่งผลให้เกิด

เป็นแนวทางในการกาํหนดพฤติกรรมของพวกเขาในการรวมกลุ่มท่ีเหมือนกัน รวมทั้ งยงัเป็น

ตวักาํหนดกิจกรรมต่างๆ ข้ึนมาเพื่อให้พวกเขามีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัพ้ืนท่ีทาง

สงัคมของชายรักร่วมเพศจึงเป็นการรวมกลุ่มกนัของคนท่ีมีพฤติกรรมและความตอ้งการเดียวกนับน

พ้ืนท่ีใหม่ท่ีตนเองสร้างข้ึน เพ่ือให้หลุดพน้จากพ้ืนท่ีของอาํนาจและการกดทบัจากสังคมหลกั 

เพ่ือใหพ้วกเขาไดมี้ท่ียนืในการต่อตา้นจากอาํนาจแห่งการประทบัตราและการไม่ยอมรับของสังคม 

การเปิดพ้ืนท่ีเฉพาะข้ึนมาของกลุ่มชายรักร่วมเพศเป็นยุทธศาสตร์อย่างหน่ึง  ช้ีให้สังคมเห็น

กระบวนการเปล่ียนผา่นจากอตัลกัษณ์ทางเพศไปสู่อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมย่อยท่ีพวกเขาสร้างข้ึน 

เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของพวกเขา และเรียกร้องใหส้งัคมหนัมาเขา้ใจและยอมรับบุคคลท่ี

มีพฤติกรรมชายรักร่วมเพศมากข้ึน 

 นภาวี ศรีจนัทร์นิล (2553) ศึกษาเก่ียวกบัครอบครัว วิถีชีวิต และบทบาทของชายรัก

เพศเดียวกนั ผลการศึกษาพบว่า (1) ในช่วงวยัเด็กชายรักเพศเดียวกนัมีความสัมพนัธ์ท่ีห่างเหินกบั

บิดาแต่สนิทสนมกบัมารดา ส่วนใหญ่มี นิสยัเรียบร้อย ข้ีอาย ไม่ชอบทาํกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้าํลงั มกั

เลือกคบเพ่ือนผูห้ญิง และเร่ิมตระหนกัว่าตนเองชอบ เพศเดียวกนัตั้ งแต่วยัเด็ก เม่ือย่างเขา้สู่วยัรุ่นก็

จะเกิดความสงสัยในรสนิยมทางเพศของตนจึงพยายามหาความรู้ เร่ืองคนรักเพศเดียวกนั และจะ

ยอมรับหรือใชชี้วิตในฐานะชายรักเพศเดียวกนัก็ต่อเม่ือมีประสบการณ์ทางเพศกบั ผูช้ายดว้ยกนัแลว้ 
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และคน้พบบทบาททางเพศของตน  (2) ชายรักเพศเดียวกนัเกือบคร่ึงหน่ึงมีประวติัการคลอดปกติแต่

นํ้ าหนกัตวัแรกคลอดนอ้ย เกินกว่า คร่ึงหน่ึง มีประวติัคนในครอบครัวและเครือญาติมีพฤติกรรมรัก

เพศเดียวกนั ทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา  และ (3) ชายรักเพศเดียวกนัมกัประสบปัญหาเร่ืองการ

ยอมรับจากครอบครัว ในช่วงแรกท่ีครอบครัวรับรู้ก็ มกัจะต่อตา้นและหาทางหยดุพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกนั แต่ชายรักเพศเดียวกนัจะพยายามทาํหน้าท่ีของลูกชาย และลูกสาวในเวลาเดียวกนัและ

ผลกัดนัตนเองใหป้ระสบความสาํเร็จ เพ่ือใหต้นไดรั้บการยอมรับ 

 จากการไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้่า ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต

ของชายรักสองเพศ ผูว้ิจยัจึงรวบรวมงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายสาเหตุและ

ธรรมชาติของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ  รวมทั้งนาํมาใชใ้นการเรียนรู้การปรับตวัเพ่ือให้เกิด

การยอมรับในสงัคม  การดาํเนินชีวิต การทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการแสดงความเป็นตวัตนของ

สงัคมหน่ึง  รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนในการแสดงพฤติกรรมรักร่วมเพศใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
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บทท่ี 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

  การศึกษาเร่ือง “วิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศ ในเขตบางแค” เป็นการศึกษาวิจยัเชิง

คุณ ภาพ(Qualitative Method) โดยอาศยัวิธีวิทยาปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology) เป็นการวิจยั

ท่ีอาศยัแนวความคิดจากปรัชญาปรากฎการณ์วิทยาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาปรากฎการณ์และประ 

สบการณ์ชีวิตของบุคคลมาเป็นหลกั (Holloway,อา้งถึงใน ชาย โพธิสิตา 2552: 190 ) ดงันั้นผูว้ิจยั 

จึงตอ้งเก็บขอ้มลู เพ่ือศึกษาว่าบุคคลนั้นบอกหรือบรรยายเก่ียวกบัปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีไดป้ระสบ

และรับรู้ มาอธิบายเพ่ือตีความ ผ่านการวิเคราะห์เพ่ือหาลกัษณะร่วมกนัของประสบการณ์ในการ

เป็นกลุ่มชายรักสองเพศ 

  ชาย โพธิสิตา (2552: 189-192)กล่าวว่า การวิจยัแนวปรากฎการณ์วิทยา คือ การศึกษา

ปรากฎการณ์ในชีวิตท่ีบุคคลไดป้ระสบมา โดยมุ่งทาํความเขา้ใจความหมายประสบการณ์ชีวิตท่ี

บุคคลประสบ ความหมายในปรากฎการณ์วิทยาหมายถึงความหมายในทศันะของผูท่ี้ไดป้ระสบ

ปรากฎการณ์นั้น โดยปรัชญาปรากฎการณ์วิทยาของ Husserl (n.d., อา้งถึงในชาย โพธิสิตา, 2547: 

191) หมายถึงการศึกษาว่าคนเราบอกหรือบรรยายเก่ียวกบัปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีคนประสบได้

อยา่งไร ขอ้สรุปเชิงปรัชญาในเร่ืองน้ี คือ มนุษยเ์ราจะเขา้ใจส่ิงท่ีประสบไดด้ว้ยการวิเคราะห์การ

รับรู้และความหมายของส่ิงท่ีเราประสบซ่ึงเป็นตวักระตุน้ความตระหนักรู้และประสบการณ์ชนิด

เดียวกนัยอ่มมีแก่นแทเ้ดียวกนั  แก่นแทเ้หล่าน้ีคือความหมายท่ีมนุษยเ์ขา้ใจตรงกนัในการวิเคราะห์

ผูว้ิจัยเปรียบเทียบประสบการณ์ในเร่ืองเดียวกันจากผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละคน โดยการวิจัยมุ่งเน้น

พรรณนาท่ีปรากฎ และทาํความเขา้ใจว่าส่ิงท่ีปรากฎนั้นมีความหมายอย่างไรต่อผูท่ี้ไดป้ระสบเป็น

สาํคญั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีวิจัยแนวปรากฎการณ์วิทยา เพ่ือพรรณนาและทาํความเขา้ใจ

ความหมายรูปแบบวิถีชีวิตกลุ่มชายรักสองเพศ เพ่ือให้งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ใน

งานวิจยั จึงไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี คือ 

 1. ประชากร  

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 4. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู 
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 5. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 6. การนาํเสนอขอ้มลู 

 

1.  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

                ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มชายรักสองเพศท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบางแค 

  

2.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เพ่ือนาํมาใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัเลือกใชเ้คร่ืองมือ

ท่ีสาํคญั เพ่ือช่วยใหก้ารเก็บขอ้มลูไดค้รบถว้น ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 

สมุดบนัทึกขอ้มลู เคร่ืองบนัทึกเสียง แนวคาํถามการสมัภาษณ์และตวัผูว้ิจยั 

 สมุดบนัทึกขอ้มลูในภาคสนาม (Field Notebook) ใชบ้นัทึกผูใ้หข้อ้มลูหลกั เพศ อาย ุไป

ใชอ้า้งอิง และใชป้ระโยชน์การจดบนัทึก ดา้นรายละเอียดในการสังเกตบรรยากาศและพฤติกรรม

ของผูใ้หข้อ้มลูหลกั เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ 

 เคร่ืองบนัทึกเสียง (Audio Recorder) ใชบ้นัทึกขอ้มูลเสียงสัมภาษณ์อย่างละเอียดของ

ผูใ้หข้อ้มลู โดยการนาํขอ้มลูเสียงท่ีไดม้าถอดเทปใหอ้ยูใ่นรูปของขอ้ความตวัอกัษร เป็นเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการบนัทึกขอ้มลูไดดี้สามารถเก็บรายละเอียดทุกคาํพูด เป็นประโยชน์ในการเก็บขอ้มูล หาก

กรณีเกิดความผดิพลาดจากการจดบนัทึกขอ้มลูอยา่งเดียว ขอ้มลูท่ีถูกแปลงเป็นภาษาเขียนแลว้ช่วย

ใหผู้ว้ิจยัสามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ นาํมาใชร้วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากสมุดบนัทึก เพ่ือใชใ้นการวิ 

เคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 แนวคาํถามสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัใชแ้นวคาํถามสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกั โดยเป็นแนวคาํถาม

สมัภาษณ์แบบเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํตอบ ซ่ึงผูว้ิจยักาํหนดแนวทางในการตั้งคาํถามจากกรอบแนวคิด

ท่ีไดศึ้กษามาประกอบ แนวคาํถามท่ีผูว้ิจยักาํหนดข้ึนแบ่งออกเป็น 1 ส่วน 

 แนวคาํถามเร่ืองวิถีชีวิตเก่ียวกบัดาํเนินชีวิตในแต่ละวนั ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนัแนวคิด

ท่ีเก่ียวขอ้งและใชค้าํถามส่วนน้ี เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคาํถามอยา่งกวา้งๆ เพ่ือถามถึงวิถีชีวิตอยา่งไร 

ปรับตวัอยา่งไร ในการดาํเนินชีวิตในทุกๆวนั  

 การตรวจสอบแนวคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์  โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการผู ้

ทรง คุณวุฒิเป็นผูต้รวจสอบ และพิจารณา เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าแนวคาํถามนั้นตรงกบัวตัถุประสงค์ ของ

การวิจยั 

 ผูว้ิจยั ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดตอ้งเตรียมตวัเก็บรวบรวมเก็บขอ้มูล 

การศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การคดัเลือกคาํถามในการสัมภาษณ์ การทดลองสัมภาษณ์ 
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การใชเ้คร่ืองมือบนัทึกเสียง การศึกษาความรู้เร่ืองระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีปรากฎการณ์

วิทยา วิธีสงัเกตและบนัทึกเสียงภาคสนามหลงัจากนั้นผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองผูว้ิจยัแจง้ถึง

จุดประสงคข์องงานวิจยัและประโยชน์ของงานวิจยัคร้ังน้ีแก่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัก่อนทาํการสมัภาษณ์ 

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยศึกษาเร่ือง “วิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค”โดยมีขั้ นตอน

ดาํเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มลู รายละเอียด ดงัน้ี 

1. การเลือกพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัไดก้าํหนดพ้ืนท่ีศึกษาเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Selective) โดยเลือเขตบางแค เน่ืองจาก เป็นพ้ืนทีท่ีสะดวกและสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดง่้าย 

อีกทั้งผูใ้หข้อ้มลูหลกัสามารถให้ขอ้มูลกบัผูว้ิจยัไดอ้ย่างชดัเจน มีความเป็นกนัเอง พร้อมให้ความ

ช่วยเหลือในการวิจยัและผลการวิจยัมีความลุล่วงไปดว้ยดี 

2. การวางแผนระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู การวางแผนระยะเวลาเก็บขอ้มูล  โดยผูว้ิจยั

กาํหนดระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 5 เดือน คือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 

ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2557  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data)  คือขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ประ 

ชากร ทั้งน้ีขอ้มลูท่ีได ้มาจากแนวคาํถามท่ีไดศึ้กษาและรวบรวมจากแนวคิดของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึง

เป็นประชากร แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค      ซ่ึงดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธี 

การสมัภาษณ์เชิงลึก การตะล่อมกล่อมเกลา(Probe)ช่วย ใหก้ารสมัภาษณ์เป็นไปอยา่งราบร่ืน เพ่ือได้

ขอ้มลูอยา่งละเอียดไดใ้ชว้ิธีการสงัเกตแบบมี ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการเก็บขอ้มลูดว้ย 

การเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการ 2 วิธีคือ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกวิธี การ

สมัภาษณ์เชิงลึกและสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 

 3.1 การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interviews) ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์กลุ่มชายรัก

สองเพศท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณเขตบางแค โดยสัมภาษณ์ในเร่ือง วิถีชีวิตตั้ งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั3.2การ

สงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการเขา้ไปอยูแ่ละสงัเกตในสถานท่ีท่ีศึกษาวิจยั

เป็นการสงัเกตดว้ยตวัผูว้ิจยัเองโดยผูว้ิจยัเลือกการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผูส้งัเกต 

4. การเก็บขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอ้มูลเก่ียวกบัผลการศึกษาในอดีต ซ่ึง

ไดจ้ากการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลเอกสาร บทความ หนังสือ รายงานวิชาการ และผลงาน วิจยัจาก

หอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งคน้หาขอ้มลู เพิ่มเติมจากเว็บไซต ์(Website) 

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัวิถีชีวิตกลุ่มชายรักสองเพศ เพ่ือช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถศึกษา และ



 

 

 39 

 

มีความเขา้ใจเน้ือหาเพ่ือสามารถนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชก้าํหนดกรอบแนวทางในการวิจยั กาํหนดกรอบ

แนวคาํถามในการสมัภาษณ์  การสรุปผล และวิเคราะห์ผลการวิจยั 

 

4.  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและเพียงพอ ขอ้มูลน้ี 

สามารถตอบปัญหาการวิจยัไดห้รือไม่และมีความน่าเช่ือถือเพียงใดผูว้ิจยัให้ความสาํคญักบัรายละ 

เอียดระเบียบวิธีวิจยั การเลือกเคร่ืองมือ การกาํหนดลกัษณะประชากร การเลือกพ้ืนท่ี  วิธีการสัม 

ภาษณ์ วิธีการตรวจสอบ และการตั้ งคาํถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก  วิธีการตรวจสอบขอ้มูล

แบบ 3 เสา้ (Triangulation) ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู 

 วิธีการตรวจสอบขอ้มลูแบบ 3 เสา้ ประกอบดว้ย 

 1. การตรวจสอบขอ้มลูดา้นขอ้มลู (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั

ไดม้า นั้น ถกูตอ้งหรือไม่ วิธีตรวจสอบ คือ สอบแหล่งท่ีมาหลายๆ ทาง 

 1.1 แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัเหมือนกนัหรือไม่ ตรวจสอบขอ้มูล

การ สงัเกตและสมัภาษณ์เร่ืองเดียวกนัแต่ต่างเวลากนั 

 1.2 แหล่งสถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนั เหมือนกนัหรือไม่ ตรวจสอบ

ขอ้มลู โดยการสงัเกตและสมัภาษณ์เร่ืองเดียวกนัแต่ต่างสถานท่ีกนั 

 1.3 แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลให้ขอ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลเหมือนเดิมหรือไม่    

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวบขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูโดยตรง จากวิธีการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลประชากร ในดา้น

แนว คิดวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศ 

 2. การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)ใช้วิธีเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเร่ืองเดียวกัน ผูว้ิจัยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตและ

การศึกษาเอกสารประกอบดว้ย ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัและนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสมัภาษณ์ การสงัเกตและการสอบถามกลุ่มประชากรเป้าหมายมาพิจารณา  เพ่ือประเมินผลและ

พิจารณาถึงนํ้ าหนกัของความน่าเช่ือถือจากขอ้มลูท่ีจะนาํไปใชว้่ามีมากนอ้ยอยา่งไร 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยันาํมโนทศัน์ท่ีผา่นการเช่ือมโยงและมีคาํอธิบายท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ

การ วิจยัมาพฒันาเพ่ือตีความตามปรากฎการณ์ (Hermeneutic Phenomenology) เพ่ือหาความหมาย

ร่วมจากประสบการณ์ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ดา้นวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศ โดยผูว้ิจยั

นาํขอ้มลูท่ีไดม้ารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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  ขั้นตอนท่ี 1 การลงรหสัขอ้มลู 

 ผูว้ิจยัลงรหสัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ทุกคนตามลาํดบัการสัมภาษณ์ เพ่ือป้องกนัมิ

ให ้ขอ้มลูท่ีไดม้าจากการสมัภาษณ์นั้นปะปนกนั โดยผูว้ิจยักาํหนดช่ือโครงการวิจยัเป็นภาษาองักฤษ

ตามดว้ยตวัอกัษรท่ีแสดงถึงว่าเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นกลุ่มชายหลกัสองเพศ ตวัเลขซ่ึงหมายถึง

ลาํดบัของผูใ้หข้อ้มลูหลกัและสุดทา้ยตามดว้ยช่ือของผูใ้หส้มัภาษณ์ ยกตวัอยา่ง 01 (นามสมมุติ) ซ่ึง 

หมายถึง ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

 ขั้นตอนท่ี 2 การพิมพบ์ทสมัภาษณ์ 

 ผูว้ิจัยถอดเทปสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํ (Verbatim) และนํามาพิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ 

(Transcript) ด้วยโปรแกรมการประมวลคาํดว้ยการพิมพรู์ปแบบ  ตามท่ีนักวิจัยเชิงคุณภาพส่วน

ใหญ่ปฏิบติั ในบทสมัภาษณ์ประกอบดว้ยรายละเอียดของผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย ช่ือ ท่ีอยู่ อาชีพ 

วนัเดือนปืท่ีสมัภาษณ์ และบทสมัภาษณ์จากผูใ้หข้อ้มูล จากนั้นผูว้ิจยันาํบทสัมภาษณ์มาตรวจสอบ

กบัขอ้มลูดิบท่ีไดจ้ากเคร่ืองบนัทึกเสียงดว้ยการอ่านควบคู่กนัไปก่อนนาํบทสมัภาษณ์ท่ีไดม้านั้นไป

วิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัใชว้ิธีการน้ีทุกคร้ังท่ีผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูทุกท่าน 

 ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาน้ี ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัปรากฎการณ์วิทยา

ของ สปีเจลเบอร์ก (Spiegelberg, 1970 อา้งถึงใน แน่งนอ้ย ยา่นวารี, 2542) ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

 1. การพรรณนาหรือบรรยายปรากฎการณ์ (Descriptive Phenomenology) 

  ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถอดเทปบทสัมภาษณ์ และอ่านบทสัมภาษณ์ทวน

หลายๆรอบ อย่างละเอียด วิเคราะห์เน้ือหา ตีความ สร้างรหัสคาํ จดัหมวดหมู่ของปรากฎการณ์ 

ภายใตค้วามเป็นอิสระ โดยไม่มีการคาดผลและตั้ งขอ้สมมติไวล่้วงหน้าสังเกตความแตกต่างและ

ความเหมือนกนัของปรากฎการณ์นั้น 

 2. สืบคน้แก่นแทข้องปรากฎการณ์ (Phenomenology of Essences) 

 ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจถึงเน้ือหาใหลึ้กซ้ึงในปรากฎการณ์โดยการอ่านซํ้ าๆ หลายๆรอบ 

เพ่ือหา สาระสาํคญัของปรากฎการณ์และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและสรุปประเด็น ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัทั้ งหมดต้องการเสนอ ซ่ึงผูว้ิจยัจะรวบรวมประเด็นสาํคญัท่ีมีความเช่ือมโยงกับรหัสคาํและ 

เปรียบเทียบขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูหลกัแต่ละท่านถึงความเหมือนและต่าง ในการให้ความหมายตาม

ประสบการณ์ 
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 3. การศึกษาถึงส่ิงท่ีปรากฎใหเ้ห็น (Phenomenology of Appearance) 

  ผูว้ิจัยนําแก่นแท้ของปรากฎการณ์ท่ีได้ประกอบกับ การสังเกต การจดบันทึก  

ภาคสนาม ท่ีไดเ้ก็บเป็นขอ้มูล โดยให้ความสาํคญัหรือสังเกตจากปรากฎการณ์ท่ีแสดงออกมาให้

เห็นในมุมมองของแต่ละคน 

 4. การศึกษาถึงองคป์ระกอบสาํคญั (Constitutive Phenomenology) 

  ผูว้ิจยัสาํรวจองค์ประกอบหรือวิธีการท่ีปรากฎการณ์นั้นเกิดข้ึนโดยใชค้วามรู้ตาม

แนวทาง การศึกษาวิจยั เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบสาํคญั  

 5. การทอนปรากฎการณ์ใหเ้ด่นชดั (Reductive Phenomenology) 

  ผูว้ิจยันาํแก่นแท ้องคป์ระกอบร่วมกบัการสงัเกตของปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีคน้พบ

นาํมารวบรวมใหต่้อเน่ือง เรียงลาํดบัความสาํคญัถึงส่ิงท่ีคน้พบ จากนั้นทาํการ “จดักรอบแนวคิด” 

(Bracketing) หมายถึง การแยกปรากฎการณ์ของประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนัออกจากบริบทของ

การใชชี้วิตตามธรรมชาติ ขณะเดียวกนัก็รักษาเน้ือหาใหส้มบูรณ์และถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ซ่ึง

ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดย้ดึวตัถุประสงคข์องงานวิจยัเป็นหลกั เพ่ือกาํหนดขอบเขตขอ้มูลในประเด็นท่ี

สอดคลอ้งกบังานวิจยั จากนั้นนาํขอ้มลูท่ีวิเคราะห์แลว้ส่งกลบัใหผู้ใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพ่ือให้ ความเห็น

และปรับปรุงให้เหมาะสม และในขั้นตอนน้ี หากผูว้ิจยัพบว่ามีความบกพร่องของขอ้มูล จะมีการ

สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูใ้หข้อ้มลูและกลบัสู่พ้ืนท่ีในการวิจยัเม่ือตอ้งการขอ้มูล จากการสังเกต

เพิ่มเติม 

 6. การใหค้วามหมายปรากฎการณ์ (Hermeneutic Phenomenology) 

 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่ีผูว้ิจ ัยทาํการตีความหมายของข้อมูลท่ีค้นพบใน

บริบทท่ีศึกษา เพ่ือสร้างความเขา้ใจปรากฎการณ์การเป็นกลุ่มชายรักสองเพศ จากประสบการณ์ผูใ้ห้

ขอ้มลู ทั้งหมด โดยอาศยัแนวคิดท่ีเหมาะสมในการอธิบายปรากฎการณ์ กรอบแนวคิดน้ีไดน้าํมา

จาก การทบทวนวรรณกรรมและหาแนวคิดเพิ่มเติมท่ีสอดคลอ้งกบัปรากฎการณ์คร้ังน้ี 

 

6. การนําเสนอข้อมูล 

 การนาํเสนอผลงานวิจยัเร่ือง “วิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค” ผูว้ิจยัได ้

นาํเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากคาํบอกเล่าจากการสมัภาษณ์พฤติกรรม 

ท่ีสงัเกตพบ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีไดจ้ดบนัทึกไว ้โดยนาํเสนอ ตามวตุัประสงค์ของการวิจยั เพ่ือ

ตอบประเด็นท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์2 ขอ้ และนาํเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความ คือ 

  6.1 เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 6.2  เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการศึกษางานวิจยัเร่ือง วิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแคผูว้ิจยัไดเ้สนอ

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูออกเป็น 3  ส่วนดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 2. วิถีชีวิตหรือรูปแบบการใชชี้วิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 3. สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 จากการสมัภาษณ์กลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค จาํนวน 7 คน นาํมาหาขอ้มูลทัว่ไป

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 

ช่ือ-สกุล 

(นามสมมต)ิ 

อาย ุ

(ปี) 

การศึกษา อาชีพ 

ปิง 37 ปี ปริญญาตรี วิศวกรชิ้นส่วนยานยนต ์

แมค็ 25 ปี  ปริญญาตรี พนกังานบริษทั 

บาส 25 ปี ปริญญาโท กราฟฟิคดีไชน ์

ปอนด ์ 28 ปี ปริญญาตรี ดีไชน์เนอร์ธุรกิจครอบครัว 

นพ 27 ปี ปริญญาตรี พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

ป๋อง 40 ปี ปริญญาตรี คา้ขาย  ธุรกิจส่วนตวั 

บอย 34 ปี ปริญญาตรี รับราชการ 
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 จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นขอ้มลูส่วนตวั ผูว้ิจยัพบว่า 

 1.1 จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นอาย ุผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มชายรักสองเพศ ส่วน

ใหญ่มีอายรุะหว่าง 25-40 ปีเป็นช่วงอายท่ีุกาํลงัเปล่ียนแปลงจากวยัรุ่นไปเป็นผูใ้หญ่วยักลางคน 

 1.2  จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มชายรักสองเพศ 

ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามยคุสมยั ณ ปัจจุบนั 

 1.3  จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นลกัษณะครอบครัว ผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มชาย

รักสองเพศไม่ไดเ้ป็นลกูคนเดียว ไม่มีพ่ีนอ้งเป็นกระเทย ทอม ด้ีหรือรักร่วมเพศการเรียนรู้เร่ืองเพศ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง จากเพ่ือนและส่ือออนไลน์การเล้ียงดูครอบครัวมีความอบอุ่นจนในบางคร้ังถึงขั้น

ตามใจ  พ่อแม่ดูแลเป็นอย่างดีและพ่อแม่รักลูกทุกคนเท่ากนั  ไม่เคยแย่งชิงทาํให้พ่ีน้องต่างรักกนั 

พ่อแม่ให้อิสระกับชายรักสองเพศในการดาํเนินชีวิตสมยัวยัรุ่นอาศยัอยู่กบัพ่อแม่ การอบรมเล้ียง

ดูง่ายๆ เหมือนเด็กทัว่ไป เม่ืออยู่ร่วมกนัพ่ีน้องทุกคนช่วยกนัดูแลซ่ึงกนัและกนั เมิ่อเติบโตเป็นวยั

ผูใ้หญ่มีการแยกตวัไปอาศยัอยูท่ี่อ่ืนเพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกในการทาํงาน แต่ยงัคงกลบัมาหาพ่อ

แม่ในวนัหยดุ และคนในครอบครัวทุกคนรักกนัดี 

  “ไม่มีใครเป็นกระเทย  ทอมและไม่มีคนในครอบครัวเป็นชายรักร่วมเพศ 

ครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่เล้ียงดูแบบอิสระ แม่ชอบเอาหนงัสือมาใหอ่้าน เร่ืองวิธีช่วยตวัเองและโรคท่ี

เกิดจากเพศสมัพนัธ ์และพ่อใหอิ้สระ และเคยเอาหนงัโป๊ใหดู้ใหเ้รียนรู้” 

 1.4  จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นอาชีพ ผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มชายรักสองเพศมี

อาชีพท่ีหลากหลาย ประกอบอาชีพตามประสบการณ์ท่ีเรียนรู้มาและเป็นอาชีพท่ีรักตามความถนัด

ของแต่ละบุคคล ถือว่ากลุ่มชายรักสองเพศมีความสามารถในอาชีพท่ีหลากหลายและอาชีพเหล่าน้ีมี

ความมัน่คงและเป็นรากฐานท่ีดีในการดาํรงชีวิตต่อไป 

  “ท่ีบา้นทาํธุรกิจเส้ือผา้ ตั้ งแต่เกิดก็เห็นแม่ออกแบบเส้ือผา้ จนคุ้นเคยและสนใจ 

ต่อมาจึงเรียนต่อดา้นสาขาการออกแบบ เพ่ือเอาความรู้ท่ีเรียนมานาํมาสร้างสรรคแ์ละสานต่อกิจการ

ของท่ีบา้นต่อไปตามความหวงัของแม่” 

  ในดา้นขอ้มูลส่วนตวั ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ส่วนใหญ่ชายรักสองเพศไม่ไดเ้ป็นลูกคน

เดียว  อาจเป็นคนเล็กคนกลางหรือคนโต การเล้ียงดูของครอบครัวมีความอบอุ่นเป็นปกติ จนใน

บางคร้ังถึงขั้นตามใจ และส่วนใหญ่กลุ่มชายรักสองเพศสมยัมธัยมมกัเรียนในโรงเรียนชายลว้น อาจ

เป็นสาเหตุท่ีทาํใหใ้กลชิ้ดกบัเพศชายมากกว่าเพศหญิงและคุน้เคยกบัเพศชายมากกว่าจนกลายเป็น

ความเคยชินในการปฏิบติัตนต่อเพศเดียวกนัจนเกิดการสานสัมพนัธ์กนัไปในเชิงชูส้าว จนไม่ได้

สนใจเพศตรงขา้มสกัเท่าใด 
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ส่วนที่  2  วถิีชีวติหรือรูปแบบการใช้ชีวติของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นอตัลกัษณ์ทางเพศและการแต่งกาย ผูว้ิจยัพบว่า 

อตัลกัษณ์ทางเพศของกลุ่มชายรักสองเพศ 

 2.1  จากการสัมภาษณ์ชายรักสองเพศในด้านงานอดิเรก ผูว้ิจยัพบว่า งานอดิเรกของ

กลุ่มชายรักสองเพศ มกัชอบฟังเพลงเน่ืองจากเป็นการสร้างกาํลงัใจให้ตนเองไดดี้ นอกจากนั้นการ

ฟังเพลงยงัให้แง่คิดท่ีดีและสร้างความศรัทธาในตนเองเมื่อทอ้แทต่้ออุปสรรคท่ีเขา้มาเชิญไดเ้ป็น

อยา่งดี การรับชมภาพยนตร์ก็นบัว่าเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจไดดี้วิธีหน่ึง เพราะการชมภาพยนตร์

นอกจากตนไดส้าระ ความรู้และขอ้คิดแลว้ บางคร้ังยงัช่วยเปิดมุมมองในดา้นต่างๆ ท่ีตนไม่เคยนึก

ถึงมาก่อน ช่วงเวลาท่ีมกัใชใ้นด้านงานอดิเรกคือ หลงัเลิกงาน ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเหมาะสมแก่การได้

พกัผอ่นสมองและจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

  “บางทีเครียดจากการทาํงาน หลงัเลิกงานก็มกัชอบไปชมภาพยนตร์ บางทีก็ไปคน

เดียว หรือถา้บางวนัเหงา ก็อาจชวนเพ่ือนท่ีรู้ใจไปดูเป็นเพ่ือน ทาํใหรู้้สึกดีข่ึนเยอะ” 

 2.2  จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นกีฬาผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มชายรักสองเพศ ชอบ

เล่นกีฬาท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปตามความถนดัส่วนตวั บาสเกตบอล ฟุตบอล  ตะกร้อ  แบตบิน

ตนัชายรักสองเพศเคยเล่นสมยัท่ีเรียนในชั้นมธัยม ในตอนนั้นการเล่นกีฬาช่วยให้สร้างการยอมรับ

จากสงัคมในโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ในปัจจุบนั เร่ิมเล่นกีฬาท่ีสร้างความรู้สึกต่ืนเตน้และไดแ้สดง

ใหเ้ห็นถึงความสามารถท่ีพฒันาไปอีกขั้นหน่ึง อยา่งเจ็ตสกีและกีฬาประเภทว่ายนํ้ า ฟิตเนสสามารถ

เล่นไดส้ะดวกตามสถานท่ีท่ีตนเขา้กลุ่มหรือเป็นสมาชิก และยงัสามารถสร้างโอกาสในการพบเจอ

กบัเพ่ือนใหม่ท่ีเป็นชายรักสองเพศไดอี้กดว้ย 

  “เคยชวนเพ่ือนไปเล่นกีฬาด้วยกนัแลว้ติด จนหลงัๆมา ทุกวนัศุกร์ต้องรวมพล

เพ่ือนๆท่ีเคยไปดว้ยกนั ใหไ้ปเล่นกีฬาดว้ยกนัเร่ือยๆ นอกจากช่วยคลายเครียดแลว้ตวัเองก็แข็งแรง

ข้ึน” 

 2.3  จากการสัมภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นการแสดงออกทางเพศผูว้ิจยัพบว่า ดา้น

การแสดงออกทางเพศ เน่ืองจาการแสดงออกของชายรักสองเพศมีลกัษณะภายนอกเป็นผูช้าย จึงมกั

ไม่ค่อยประสบปัญหาในการวางตวัในสังคม ชายรักสองเพศสามารถแสดงความเป็นชายและเป็น

หญิงไดใ้นเวลาเดียวกนั ส่ิงน้ีเป็นความยืดหยุ่นของการมองเพศภาวะท่ีแยกจากเพศสรีระ และมี

บทบาททางเพศชายรักสองเพศท่ีสามารถปรับตวัไดดี้ในสถานการณ์ต่างๆดา้นการวางตวัในพ้ืนท่ี

สาธารณะ คือชายรักสองเพศจะไม่มีกิริยาท่ีแสดงออกเหมือนกระเทย ท่ีมีความชัดเจนดา้นการ

แสดงออกเปิดเผยตวัตนชดัเจนว่ามีกิริยาท่าทางเหมือนผูห้ญิง แต่การแสดงออกทางเพศของชายรัก

สองเพศจึงเหมือนผูช้ายปกติเม่ืออยูต่่อหนา้สาธารณะหรือต่อหนา้คนท่ีไม่รู้จกัและครอบครัว เพราะ
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การยอมรับรสนิยมทางเพศของสงัคมณ ตอนน้ี ไดมี้การเปิดพ้ืนท่ีใหผู้ท่ี้มีรักสองเพศมากข้ึน แต่ชาย

รักสองเพศก็ยงัมีความรู้สึกท่ีอ่อนไหวและเปราะบางกบัความเขา้ใจในร่ืองของการยอมรับของคน

ในครอบครัว จึงยงัไม่เปิดเผยตวัตนท่ีตนเป็นอยู ่ลกัษณะการแสดงออกยงัคงซ่อนเร้นไม่เปิดเผยและ

ไม่สามารถบ่งบอกไดว้่าบุคคลคนน้ีเป็นผูช้ายหรือเป็นคนรักสองเพศ แต่กบัเพ่ือนท่ีคบหากนัถึงขั้น

สนิท การวางตวัของชายรักชายนั้นเปิดเผยและเป็นตวัของตวัเอง 

  “การแสดงออกเหมือนผูช้ายปกติ เคยมีแฟนผูห้ญิง 4 คน และเคยมีสัมพนัธ์กับ

ผูห้ญิงตอนน้ีชอบผูช้ายมากกว่าผูห้ญิงถา้ไม่ไดส้ังเกต ก็ไม่รู้ เวลามองคนท่ีสนใจจจะจอ้ง ต่างกนั

ตรงจริต เปิดเผย ไม่ปกปิด ใครจะคิดอยา่งไรไม่ไดส้นใจ คิดวา่ตนเป็นเพศชายยงัไงก็ไม่เสียหาย” 

 2.4  จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นการแต่งกาย ผูว้ิจยัพบว่า การแต่งกายของ

ชายรักสองเพศเป็นไปในลกัษณะเชยๆเรียบง่าย ไม่มีแนวท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึนอยู่กบักาลเทศะและ

โอกาส โดยปกติถา้ไม่ไดอ้อกงานมกัสวมใส่เส้ือยืดสีพ้ืนไม่มีลาย ส่วนเส้ือเชิ้ตสาํหรับออกงาน

เส้ือผา้มีสีสนัฉูดฉาดนานๆคร้ังจะสวมใส่  

 ในดา้นอตัลกัษณ์ทางเพศและการแต่งกาย ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า อตัลกัษณ์ทางเพศและการ

แต่งกายของกลุ่มชายรักสองเพศ คือเหมือนผูช้ายเงียบๆ โดยทัว่ไป การแต่งกายเหมือนผูช้ายปกติ 

ไม่แตกต่างสกัเท่าใด กลุ่มชายรักสองเพศชอบเล่นกีฬาซ่ึงหลากหลายแลว้แต่ความถนัดท่ีแตกต่าง

กนั  แต่โดยส่วนใหญ่ชอบเล่นกีฬาเป็นปกติตามสถานท่ีและโอกาสท่ีเอ้ืออาํนวย การแสดงออกทาง

เพศไม่ปิดบงั แต่ไม่ถึงขั้นเปิดเผยให้ใครไดท้ราบ ถา้ไม่ไดพู้ดคุยสักถามโดยตรง ก็จะไม่ทราบว่า

เป็นชายรักสองเพศ เพราะการแสดงออกด้านการวางตัวและการแต่งกายไม่แตกต่างจากผูช้าย

โดยทั ่วไป ด้านวิถีชีวิตและรูปแบบการดําเนินชีวิตของชายรักสองเพศเปล่ียนแปลงไปตาม

ประสบการณ์การเรียนรู้ สมยัเรียนมหาวิทยาลยัชายรักสองเพศเคยไปพกัคา้งแรมกบัเพ่ือนชายบา้ง

เป็นคร้ังคราวอาจเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํใหเ้กิดความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัเพ่ือนผูช้ายมากกว่า แมว้่ากลุ่ม

เพ่ือนท่ีคบหามีทั้งผูห้ญิงและผูช้ายก็ตาม รูปแบบการใชชี้วิตพ่อแม่ออกไปทาํงานหาเล้ียงชีพและตน

ออกไปเรียนหนงัสือในตอนกลางวนั หลงัจากเลิกเรียนในช่วงคํ่าก็กลบับา้น มีไปสังสรรค์กบัเพ่ือน

หลงัเลิกเรียนบา้งตามโอกาสเป็นคร้ังคราวสมยัเรียนมธัยมชายรักสองเพศส่วนใหญ่เรียนในโรงเรียน

ชายลว้นจึงทาํใหมี้โอกาสพบเจอเพ่ือนผูช้ายบ่อยคร้ังกว่าเพ่ือนผูห้ญิงนัน่อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้

ชายรักสองเพศคุน้เคยกบัเพ่ือนผูช้ายจนเกิดเป็นความรักในเวลาต่อมา 
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ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาที่เกดิขึน้จากพฤตกิรรมของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

  3.1.1 จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นการจีบ ผูว้ิจยัพบว่า การเร่ิมตน้การ

จีบผูห้ญิงนั้น ถา้ฝ่ายหญิงไม่เร่ิมตน้ก่อนชายรักสองเพศมกัขาดความมัน่ใจ ประหม่า ผูห้ญิงท่ีเขา้มา

ตอ้งเป็นฝ่ายเร่ิมตน้จีบชายรักสองเพศและเขา้หาก่อนเสมอ หลงัจากนั้นเม่ือชายรักสองเพศสนใจใน

ตวัตนผูห้ญิงท่ีเขา้หาและ แสดงออกอยา่งชดัเจนว่าสนใจจีบชายรักสองเพศจริงๆ ความสัมพนัธ์จึง

จะมีการสานสมัพนัธต่์อดว้ย หลงัจากนั้นชายรักสองเพศจะเป็นฝ่ายรุกต่อ การแสดงบทบาทท่ีชาย

รักสองเพศจะเป็นฝ่ายรุกดา้นการมีเพศสมัพนัธ ์หลงัจากท่ีฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเร่ิมตน้การจีบก่อนและ

ชายรักสองเพศจะไม่ยอมเป็นฝ่ายรับดา้นการมีเพศสัมพนัธ์ การแสดงออกของชายรักสองเพศจะ

คลา้ยกบัผูช้ายท่ีรักต่างเพศเม่ือเร่ิมสานความสมัพนัธก์บัผูห้ญิงก็คือมีการนัดทานขา้ว ดูแลเอาใจใส่ 

ไปทาํกิจกรรมร่วมกนัระหว่างการออกเดท แต่การเร่ิมตน้จีบผูช้ายกลุ่มชายรักสองเพศจะเป็นฝ่าย

เร่ิมตน้จีบผูช้ายเสมอและมกัชอบคบผูช้ายท่ีมีวยัวุฒิโตกว่า มีหน้าตา ท่าทาง บุคลิกท่ีโดดเด่นและ

ตอ้งการความรัก ความอบอุ่นจากผูช้ายท่ีสามารถดูแลเอาใจใส่ได ้การจีบผูช้ายของกลุ่มชายรักสอง

เพศมีโอกาสพบเจอไดบ่้อยกว่าผูห้ญิงตามสถานท่ีท่ีชายรักสองเพศไปในท่ีต่างๆ 

     “ความสมัพนัธเ์ร่ิมจีบดว้ยการเป็นเพ่ือนก่อนแลว้ค่อยพฒันา การมีนัด นัด

กนัท่ีตีแบด เพราะว่าชอบตีแบดชอบผูช้ายท่ีบุคลิก หน้าตา เปล่ียนคู่บ่อย คู่นอนท่ีคบแลว้เลิก เร็ว

ท่ีสุด 11- 15 วนัเพราะเบ่ือ มีความรู้สึกว่าเป็นชายรักสองเพศตั้งแต่ประถมปลายในตอนนั้นรู้สึกเคย

ชินกบัผูช้าย เพราะอยูโ่รงเรียนชายลว้นเคยชอบรุ่นพ่ีท่ีเคยใกลชิ้ด จนเกิดเป็นความรักใคร่ชอบพอ” 

  3.1.2  จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นการมีเพศสมัพนัธ ์ผูว้ิจยัพบว่า ดา้น

การมีเพศสัมพนัธ์กับผูห้ญิงเกิดจากความรักใคร่ชอบพอในตวัตนของชายรักสองเพศก่อนเพราะ

ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีมีการรักนวลสงวนตวัมีผลเสียทางดา้นวฒันธรรมท่ีดีงามของผูห้ญิงไทยและโอกาส

ท่ีจะเขา้ถึงยากกว่าผูช้าย การปฏิบติัดา้นการมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงเป็นไปดว้ยความนุ่มนวลและ

ชายรักสองเพศจะเป็นฝ่ายรุก คือเป็นฝ่ายเร่ืมตน้และกระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์ทางเพศและความคุมบท

พิศวาสทั้งหมดใหด้าํเนินไปตามท่ีใจตอ้งการไม่ว่าจะเป็นการจดัท่าทาง การเสนอแนะ การหยิบยื่น 

เพ่ือสนองความตอ้งการทางเพศแต่ในความสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนกบัผูห้ญิงความสมัพนัธ์จะเป็นในแบบ

ไม่จริงจงั สามารถมีเพศสัมพนัธ์แลว้เลิกราไดแ้บบชัว่ขา้มคืน  เน่ืองจากตนคบกบัผูห้ญิงแลว้รู้สึก

เหน่ือยเพราะตอ้งเก็บความรู้สึก โดยไม่เปิดเผยตวัตนออกมาว่าตนเป็นชายรักสองเพศ เน่ืองจากกลวั

ผูห้ญิงรับความเป็นชายสองเพศไม่ได ้พ้ืนฐานการมีเพศสัมพนัธ์ของผูห้ญิงและผูห้ญิงชายต่างกนั

ตรงท่ี ผูช้ายสามารถมีเพศสมัพนัธ์ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีความรักเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือมีเพศสัมพนัธ์ไดแ้ม้

ไม่ไดรั้กผูห้ญิงคนนั้น ทาํใหช้ายรักสองเพศรู้สึกชอบท่ีมีความสมัพนัธก์บัเพศชายมากกว่าดว้ยความ



 

 

 47 

 

สบายใจและสนิทใจมากกว่าดา้นการมีเพศสมัพนัธก์บัผูช้ายความสัมพนัธ์นั้นมกัเกิดจากความใคร่

อาจมีเพศสมัพนัธก์นัดว้ยความสนุกและฉาบฉวย เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและพร้อมท่ีจะมีสัมพนัธ์ได้

ตลอดเวลาและกระทาํไดง่้าย เน่ืองจากไม่มีผลเสียทางวฒันธรรมและคิดว่าผูช้ายมีความตอ้งการทาง

เพศสูงเหมือนกนั จึงเป็นเหตุใหมี้ความสมัพนัธก์นัง่ายดาย แต่ชายรักสองเพศมีการป้องการโดยสวม

ถุงยางอนามยัก่อนการมีเพศสมัพนัธเ์สมอแต่ในบางคร้ัง ถา้กลุ่มชายรักสองเพศค่อนขา้งมีภาระการ

งานท่ีมากอาจไม่ไดนึ้กถึงในการมีเพศสมัพนัธเ์ลย 

    “เพศสัมพนัธ์บางทีก็ไม่เจาะจงสามารถมีเพศสัมพนัธ์ไดท้ั้ งกบัผูห้ญิงและ

ผูช้าย  แต่ถา้กบัผูห้ญิงจะรู้สึกประหม่าถา้ฝ่ายหญิงไม่เร่ิมก่อนก็จะขาดความมัน่ใจ  ผูห้ญิงท่ีเขา้มา

ตอ้งเป็นฝ่ายรุกก่อนและแสดงออกว่าชอบในตวัตนเราจริงๆ แต่ไม่เคยคิดจริงจงักบัผูห้ญิง  ถา้เป็น

ผูช้ายจะเป็นฝ่ายรุกก่อนเสมอไม่เคยรับตนมีความตอ้งการทางเพศสูง” 

  3.1.3  จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นการเปล่ียนคู่ผูว้ิจยัพบว่า กลุ่มชาย

รักสองเพศมกัเปล่ียนคู่บ่อย  คู่นอนท่ีคบแลว้เลิกราเร็วท่ีสุด 11- 15 วนัเพราะความเบ่ือหน่ายในการ

มีคู่นอนคนเดิมและคบหานานท่ีสุด 10 ปี  ส่วนใหญ่ชายรักสองเพศเป็นบุคคลมีความตอ้งการทาง

เพศสูง  จึงเปล่ียนคู่นอนบ่อยและเป็นมีความเบ่ือหน่ายง่ายมุมมองในเร่ืองความรักพบว่าส่วนใหญ่

มองว่าเป็นเร่ืองสนุกและเกิดข้ึนไดง่้าย  ส่วนใหญ่มกัมีความสมัพนัธท่ี์ไม่ย ัง่ยนื และดว้ยความเจริญ

ดา้นเทคโนโลยใีนปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารง่ายข้ึน จึงทาํใหช้ายรักสองเพศมีการใชช่้องทางของส่ือ

ออนไลน์ในการสร้างสมัพนัธแ์ละเป็นเหตุผลท่ีทาํใหเ้ปล่ียนคู่นอนไดง่้ายข้ึน 

    “คิดว่าคบกบัผูช้ายเหมาะกบัตวัเองมากกว่า  คุยกนัง่ายเหมือนเพ่ือนเหมือน

พ่ีเจอกนัทางส่ือออนไลน ์คุยกนัแลว้ค่อยนดัเจอการนดักบัผูห้ญิง  เน่ืองจากหนา้ท่ีการงานไม่ค่อยได้

สนทนากบัผูห้ญิงสกัเท่าไร มกัพบเจอในสถานท่ีท่องเท่ียวกลางคืนมากกว่าถา้ชอบจริงๆ จะใชใ้ห้

เพ่ือนผูห้ญิงขอเบอร์ใหแ้ละมีสมัพนัธต่์อจากนั้น” 

                    3.1.4  จากการสมัภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นการตีจากคู่รัก ผูว้ิจยัพบว่า สาเหตุ

ส่วนใหญ่ท่ีเกิดการตีจากกันเน่ืองจากต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่เขา้มาในชีวิตและผสานกบัความเบ่ือ

หน่าย จึงเร่ิมตีตวัออกห่างเม่ือรู้ว่าอีกฝ่ายเจา้ชูห้รือเม่ือต่างฝ่ายต่างรู้สึกเบ่ือหน่ายก็แยกจากกนัไป 

สามารถบอกเลิกและตดัใจไดใ้นเวลาอนัสั้น เม่ือเจอคนใหม่ท่ีดีกว่า  ปล่อยใหแ้ต่ละคนจากกนัอย่าง

อิสระต่างฝ่ายต่างไม่ยื้อซ่ึงกนัและกนั หลงัจากเลิกรากนัแลว้ไม่นิยมท่ีจะกลบัมาคบหาเป็นเพ่ือนกนั

ต่อ เน่ืองจากความสมัพนัธส์านสมัพนัธก์นัไม่ติดและเกิดความไม่สนิทใจ  

    “ตีจากเม่ือรู้ว่าอีกฝ่ายเจา้ชู ้ตวัเองเป็นคนรักจริง ปัจจุบนัโสดไม่กลา้คบใคร 

แต่ปัจจุบนัแฟนคนเก่าก็ยงัคงอยู่ ก็คือคนแรกท่ีเคยคบเพราะยงัรัก เคยโดนทาํร้ายทั้ งร่างกายและ

จิตใจ แต่ไม่กลา้บอกใครจนกระดูกร้าว แต่เช่ือว่าเวลาช่วยใหเ้ขม้แข็ง ไม่เคยเข็ดไม่กลวัรักคร้ังใหม่” 
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  3.1.5  จากการสัมภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นความรู้สึกท่ีเป็นชายรักสองเพศ 

ผูว้ิจัยพบว่า กลุ่มชายรักสองเพศส่วนใหญ่ไม่เสียใจท่ีเป็นชายรักสองเพศ ตนพยายามสร้างส่ิงท่ี

ชดเชยจากการมีพฤติกรรมรักสองเพศ โดยการสร้างตนเองให้มีคุณค่า เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบั

สมาชิกในครอบครัวและสังคมภายนอกไดย้อมรับว่าตนสามารถท่ีจะทาํบทบาทหน้าท่ีของตนได้

สมบูรณ์ไม่ต่างจากคนท่ีรักต่างเพศ ซ่ึงการประสบความสาํเร็จในชีวิตก็เป็นหนทางหน่ึงท่ีทาํให้ชาย

รักสองเพศไดรั้บการยอมรับจากครอบครัวและสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

    “ไม่เสียใจท่ีเป็นรักสองเพศ ยงัชอบทั้งสองเพศเหมือนเดิม แต่อยูก่บัผูช้ายคุย

รู้เร่ืองมากกว่า ไม่จูจ้ี้จุกจิกเหมือนผูห้ญิง คาดหวงักบัสังคม คิดว่าความสุขทางใจอยู่ย ัง่ยืนกว่าการ

ดาํเนินชีวิตไม่เปล่ียนแปลง คิดว่าตอนน้ีสงัคมไทยเปิดเสรี คนรักสองเพศไม่ไดผ้ิดอะไร ข้ึนอยู่กบั

นิสยัส่วนตวัมากกว่าจะเป็นเพศอะไรไม่ใช่ปัญหา” 

  3.1.6  จากการสัมภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นสุขภาพ ผูว้ิจยัพบว่า สุขภาพทาง

เพศของชายรักสองเพศเป็นปกติ มีการตรวจสุขภาพประจําปี  และใส่ถุงยางเสมอทุกคร้ังท่ีมี

เพศสมัพนัธ ์และมีการเปล่ียนคู่บ่อย เพราะมีความตอ้งการทางเพศสูง 

    จากการสัมภาษณ์ชายรักสองเพศในดา้นสภาพปัญหาของชายรักสองเพศ

ของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค ผูว้ิจยัสรุปได ้ดงัน้ีคือ  

    1.  ความรักระหว่างชายรักสองเพศนั้น เป็นค่านิยมท่ีมีการเปล่ียนคู่บ่อยจึง

ทาํใหมี้การเลิกราจบความสมัพนัธก์นัง่ายดาย 

    2.  ดา้นครอบครัวอยากให้รู้ว่าตนเป็นชายรักสองเพศ อยากให้ครอบครัว

ยอมรับได้และอยากเปิดตัวแต่กลวัว่าเม่ือบอกไปแลว้ทางครอบครัวอาจไม่ยอมรับและทาํให้

ความสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีมีอยู่นั้นหายไป และไม่แน่ใจถึงผลกระทบท่ีตามมาภายหลงั คาดหวงักบัชีวิต

ครอบครัวมากแต่ทราบว่าคงเป็นไปไดย้ากท่ีจะมีครอบครัว แต่งงานมีลกูกบัผูห้ญิง 

    3.  ดา้นความคาดหวงักบัสงัคม อยากใหส้งัคมมองภาพของชายรักสองเพศ

ให้ถ่องแทแ้ละให้ชายรักสองเพศพิสูจน์ตัวตนดว้ยความสามารถเพ่ือสร้างการยอมรับและความ

เขา้ใจทีดีซ่ึงกนัและกนั และตอนน้ีสงัคมไทยเปิดกวา้งมากข้ึนซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีดีของชายรักสอง

เพศ 

    4. ดา้นส่ือมวลชนและละครไม่โนม้น้าวให้คนเป็นรักสองเพศ แต่ทาํให้คน

ในสังคมเคยชิน ส่ือมวลชนในตอนน้ีมีบุคลากรท่ีเป็นรักร่วมเพศเยอะ ส่วนใหญ่ตัวละครมกัมี

พฤติกรรมกา้วร้าว รุนแรง อาจทาํให้ผูรั้บขอ้มูลจากส่ือเหมารวมว่าพฤติกรรมของชายรักสองเพศ

ส่วนใหญ่ตอ้งเป็นเช่นนั้นอยากใหผู้ก้าํกบัลดการสร้างตวัละครท่ีแสดงออกต่อการรักร่วมเพศมาก

เกินไป แต่ส่ือสามารถนาํธรรมะมาเป็นขอ้คิดไดถื้อเป็นขอ้ดี  บางทีการไดดู้ละครสามารถยอ้นดูตวั  
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ทาํใหรู้้ขอ้เสียว่าเราเคยมองขา้มความรักในครอบครัว แต่ละครบางเร่ืองมีผลต่อพฤติกรรมท่ีสะทอ้น

ภาพสงัคมไดรั้บรู้ ถา้ไม่เสนอเกินจริงและเสนอในแง่บวกมากข้ึน  

    5.  ดา้นการดาํเนินชีวิตไม่เปล่ียนแปลง เพราะชายรักสองเพศ จะให้ความ

สนใจเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัชายรักสองเพศเคยผดิหวงักบั

การรักเพศตรงขา้ม ความรู้สึกของตนเองในการแสดงออกให้สังคมรับรู้หรือซ่อนเร้นแอบแฝงไป

เร่ือยๆ อยากใหค้นในสงัคมยอมรับและชายรักสองเพศจะไดมี้โอกาสเปิดเผยตวัตนมากข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

        การสรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศ

ในเขตบางแค โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชายรัก

สองเพศในเขตบางแค 2) เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค

โดยผูว้ิจยัจดัเก็บขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั กลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแคและจากการสัมภาษณ์

กลุ่มชายรักสองเพศมีความสมคัรใจและยนิยอม แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ จาํนวน 7 คน การศึกษา

คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้รุปผลการศึกษาเป็น 3 ตอนดงัน้ี  จากการรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถ

สรุปและอภิปรายผลเป็นประเด็นสาํคญัได ้ดงัน้ี 

  

1.  สรุปผลการวจิยั 

 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้รุปผลการศึกษาเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

           1.  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค มีอายุระหว่าง 25 - 40 ปี และจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ลกัษณะครอบครัวของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค  ส่วนใหญ่

ไม่ไดเ้ป็นลกูคนเดียว และไม่มีพ่ีนอ้งเป็นกระเทย ทอม ด้ี หรือรักร่วมเพศ มีการเรียนรู้เร่ืองเพศดว้ย

ตนเอง จากเพ่ือนและส่ือออนไลน์ มาจากครอบครัวท่ีอบอุ่น มีพ่อแม่ดูแลเป็นอยา่งดี ตั้งแต่วยัเด็กจน

โตเป็นวยักลางคน สมยัมธัยมชายรักสองเพศมกัจะเรียนในโรงเรียนชายลว้น จนเกิดความคุน้เคย

และใกลชิ้ดกบัเพศเดียวกนัมากกว่า 

                2.  วิถีชีวิตหรือรูปแบบการใชชี้วิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

  2.1  งานอดิเรกของกลุ่มชายรักสองเพศ มกัชอบฟังเพลงเน่ืองจากเป็นการสร้าง

กาํลงัใจใหต้นเองไดดี้ นอกจากนั้นการฟังเพลงยงัให้แง่คิดท่ีดีและสร้างความศรัทธาในตนเองเมื่อ

ทอ้แทต่้ออุปสรรคท่ีเขา้มาเชิญไดเ้ป็นอยา่งดี การรับชมภาพยนตร์ก็นับว่าเป็นการสร้างแรงบนัดาล

ใจไดดี้วิธีหน่ึง เพราะการชมภาพยนตร์นอกจากตนไดส้าระ ความรู้และขอ้คิดแลว้ บางคร้ังยงัช่วย

เปิดมุมมองในดา้นต่างๆ ท่ีตนไม่เคยนึกถึงมาก่อน ช่วงเวลาท่ีมกัใชใ้นดา้นงานอดิเรกคือ หลงัเลิก

งาน ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเหมาะสมแก่การไดพ้กัผอ่นสมองและจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
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   2.2  กลุ่มชายรักสองเพศ ชอบเล่นกีฬาท่ีหลากหลายแตกต่างกนัไปตามความถนัด

ส่วนตวั บาสเกตบอล ฟุตบอล  ตะกร้อ  แบตบินตนัชายรักสองเพศเคยเล่นสมยัท่ีเรียนในชั้นมธัยม 

ในตอนนั้นการเล่นกีฬาช่วยใหส้ร้างการยอมรับจากสงัคมในโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ในปัจจุบนั เร่ิม

เล่นกีฬาท่ีสร้างความรู้สึกต่ืนเตน้และไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสามารถท่ีพฒันาไปอีกขั้นหน่ึง อย่าง

เจ็ตสกีและกีฬาประเภทว่ายนํ้ า ฟิตเนสสามารถเล่นไดส้ะดวกตามสถานท่ีท่ีตนเข้ากลุ่มหรือเป็น

สมาชิก และยงัสามารถสร้างโอกาสในการพบเจอกบัเพ่ือนใหม่ท่ีเป็นชายรักสองเพศไดอี้กดว้ย 

  2.3  ดา้นการแสดงออกทางเพศ เน่ืองจาการแสดงออกของชายรักสองเพศมีลกัษณะ

ภายนอกเป็นผูช้าย จึงมกัไม่ค่อยประสบปัญหาในการวางตวัในสงัคม ชายรักสองเพศสามารถแสดง

ความเป็นชายและเป็นหญิงไดใ้นเวลาเดียวกนั ส่ิงน้ีเป็นความยืดหยุ่นของการมองเพศภาวะท่ีแยก

จากเพศสรีระ และมีบทบาททางเพศชายรักสองเพศท่ีสามารถปรับตวัไดดี้ในสถานการณ์ต่างๆดา้น

การวางตวัในพ้ืนท่ีสาธารณะ คือชายรักสองเพศจะไม่มีกิริยาท่ีแสดงออกเหมือนกระเทย ท่ีมีความ

ชดัเจนดา้นการแสดงออกเปิดเผยตวัตนชดัเจนว่ามีกิริยาท่าทางเหมือนผูห้ญิง แต่การแสดงออกทาง

เพศของชายรักสองเพศจึงเหมือนผูช้ายปกติเม่ืออยู่ต่อหน้าสาธารณะหรือต่อหน้าคนท่ีไม่รู้จกัและ

ครอบครัว เพราะการยอมรับรสนิยมทางเพศของสังคมณ ตอนน้ี ไดมี้การเปิดพ้ืนท่ีให้ผูท่ี้มีรักสอง

เพศมากข้ึน แต่ชายรักสองเพศก็ยงัมีความรู้สึกท่ีอ่อนไหวและเปราะบางกบัความเขา้ใจในร่ืองของ

การยอมรับของคนในครอบครัว จึงยงัไม่เปิดเผยตวัตนท่ีตนเป็นอยู่ ลกัษณะการแสดงออกยงัคง

ซ่อนเร้นไม่เปิดเผยและไม่สามารถบ่งบอกไดว้่าบุคคลคนน้ีเป็นผูช้ายหรือเป็นคนรักสองเพศ แต่กบั

เพ่ือนท่ีคบหากนัถึงขั้นสนิท การวางตวัของชายรักชายนั้นเปิดเผยและเป็นตวัของตวัเอง 

  2.4  การแต่งกายของชายรักสองเพศเป็นไปในลกัษณะเชยๆเรียบง่าย ไม่มีแนวท่ี

เฉพาะเจาะจงข้ึนอยูก่บักาลเทศะและโอกาส โดยปกติถา้ไม่ไดอ้อกงานมกัสวมใส่เส้ือยืดสีพ้ืนไม่มี

ลาย ส่วนเส้ือเชิ้ตสาํหรับออกงานเส้ือผา้มีสีสนัฉูดฉาดนานๆคร้ังจะสวมใส่ 

  2.5  การเร่ิมตน้การจีบผูห้ญิงนั้น ถา้ฝ่ายหญิงไม่เร่ิมตน้ก่อนชายรักสองเพศมกัขาด

ความมัน่ใจ ประหม่า ผูห้ญิงท่ีเขา้มาต้องเป็นฝ่ายเร่ิมต้นจีบชายรักสองเพศและเข้าหาก่อนเสมอ 

หลงัจากนั้นเม่ือชายรักสองเพศสนใจในตวัตนผูห้ญิงท่ีเขา้หาและ แสดงออกอยา่งชดัเจนว่าสนใจจีบ

ชายรักสองเพศจริงๆ ความสมัพนัธ์จึงจะมีการสานสัมพนัธ์ต่อดว้ย หลงัจากนั้นชายรักสองเพศจะ

เป็นฝ่ายรุกต่อ การแสดงบทบาทท่ีชายรักสองเพศจะเป็นฝ่ายรุกดา้นการมีเพศสัมพนัธ์ หลงัจากท่ี

ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเร่ิมตน้การจีบก่อนและชายรักสองเพศจะไม่ยอมเป็นฝ่ายรับดา้นการมีเพศสัมพนัธ ์

การแสดงออกของชายรักสองเพศจะคลา้ยกบัผูช้ายท่ีรักต่างเพศเม่ือเร่ิมสานความสัมพนัธ์กบัผูห้ญิง

ก็คือมีการนดัทานขา้ว ดูแลเอาใจใส่ ไปทาํกิจกรรมร่วมกนัระหว่างการออกเดท แต่การเร่ิมตน้จีบ

ผูช้ายกลุ่มชายรักสองเพศจะเป็นฝ่ายเร่ิมตน้จีบผูช้ายเสมอและมกัชอบคบผูช้ายท่ีมีวยัวุฒิโตกว่า มี
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หนา้ตา ท่าทาง บุคลิกท่ีโดดเด่นและตอ้งการความรัก ความอบอุ่นจากผูช้ายท่ีสามารถดูแลเอาใจใส่

ได ้การจีบผูช้ายของกลุ่มชายรักสองเพศมีโอกาสพบเจอไดบ่้อยกว่าผูห้ญิงตามสถานท่ีท่ีชายรักสอง

เพศไปในท่ีต่างๆ 

 3. สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

  3.1  การมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงเกิดจากความรักใคร่ชอบพอในตวัตนของชายรัก

สองเพศก่อนเพราะผูห้ญิงเป็นเพศท่ีมีการรักนวลสงวนตวัมีผลเสียทางดา้นวฒันธรรมท่ีดีงามของผู ้

หญิงไทยและโอกาสท่ีจะเขา้ถึงยากกว่าผูช้าย การปฏิบติัดา้นการมีเพศสมัพนัธก์บัผูห้ญิงเป็นไปดว้ย

ความนุ่มนวลและชายรักสองเพศจะเป็นฝ่ายรุก คือเป็นฝ่ายเร่ืมตน้และกระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์ทางเพศ

และความคุมบทพิศวาสทั้ งหมดให้ดาํเนินไปตามท่ีใจต้องการไม่ว่าจะเป็นการจัดท่าทาง การ

เสนอแนะ การหยิบยื่น เพ่ือสนองความตอ้งการทางเพศแต่ในความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนกับผูห้ญิง

ความสัมพันธ์จะเป็นในแบบไม่จริงจัง สามารถมีเพศสัมพันธ์แล้วเลิกราได้แบบชั ่วข้ามคืน  

เน่ืองจากตนคบกบัผูห้ญิงแลว้รู้สึกเหน่ือยเพราะตอ้งเก็บความรู้สึก โดยไม่เปิดเผยตวัตนออกมาว่า

ตนเป็นชายรักสองเพศ เน่ืองจากกลัวผูห้ญิงรับความเป็นชายสองเพศไม่ได้ พ้ืนฐานการมี

เพศสัมพนัธ์ของผูห้ญิงและผูห้ญิงชายต่างกนัตรงท่ี ผูช้ายสามารถมีเพศสัมพนัธ์ไดโ้ดยไม่ตอ้งมี

ความรักเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือมีเพศสัมพนัธ์ไดแ้มไ้ม่ไดรั้กผูห้ญิงคนนั้ น ทาํให้ชายรักสองเพศรู้สึก

ชอบท่ีมีความสัมพันธ์กับเพศชายมากกว่าด้วยความสบายใจและสนิทใจมากกว่าด้านการมี

เพศสมัพนัธก์บัผูช้ายความสมัพนัธน์ั้นมกัเกิดจากความใคร่อาจมีเพศสมัพนัธก์นัดว้ยความสนุกและ

ฉาบฉวย เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและพร้อมท่ีจะมีสมัพนัธไ์ดต้ลอดเวลาและกระทาํไดง่้าย เน่ืองจากไม่

มีผลเสียทางวฒันธรรมและคิดว่าผูช้ายมีความต้องการทางเพศสูงเหมือนกัน จึงเป็นเหตุให้มี

ความสัมพนัธ์กันง่ายดาย แต่ชายรักสองเพศมีการป้องการโดยสวมถุงยางอนามัยก่อนการมี

เพศสมัพนัธเ์สมอแต่ในบางคร้ัง ถา้กลุ่มชายรักสองเพศค่อนขา้งมีภาระการงานท่ีมากอาจไม่ไดนึ้ก

ถึงในการมีเพศสมัพนัธเ์ลย 

 3.2  กลุ่มชายรักสองเพศมกัเปล่ียนคู่บ่อย  คู่นอนท่ีคบแลว้เลิกราเร็วท่ีสุด 11- 15 วนั

เพราะความเบ่ือหน่ายในการมีคู่นอนคนเดิมและคบหานานท่ีสุด 10 ปี  ส่วนใหญ่ชายรักสองเพศ

เป็นบุคคลมีความตอ้งการทางเพศสูง  จึงเปล่ียนคู่นอนบ่อยและเป็นมีความเบ่ือหน่ายง่ายมุมมองใน

เร่ืองความรักพบว่าส่วนใหญ่มองว่าเป็นเร่ืองสนุกและเกิดข้ึนไดง่้าย  ส่วนใหญ่มกัมีความสัมพนัธ์ท่ี

ไม่ย ัง่ยนื และดว้ยความเจริญดา้นเทคโนโลยใีนปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารง่ายข้ึน จึงทาํใหช้ายรักสอง

เพศมีการใชช่้องทางของส่ือออนไลน์ในการสร้างสัมพนัธ์และเป็นเหตุผลท่ีทาํให้เปล่ียนคู่นอนได้

ง่ายข้ึน 
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 3.3  การตีจากคู่รัก สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีเกิดการตีจากกนัเน่ืองจากต่างฝ่ายต่างมีคน

ใหม่เขา้มาในชีวิตและผสานกบัความเบ่ือหน่าย จึงเร่ิมตีตวัออกห่างเม่ือรู้ว่าอีกฝ่ายเจา้ชูห้รือเม่ือต่าง

ฝ่ายต่างรู้สึกเบ่ือหน่ายก็แยกจากกนัไป สามารถบอกเลิกและตดัใจไดใ้นเวลาอนัสั้น เม่ือเจอคนใหม่

ท่ีดีกว่า ปล่อยใหแ้ต่ละคนจากกนัอยา่งอิสระต่างฝ่ายต่างไม่ยื้อซ่ึงกนัและกนั หลงัจากเลิกรากนัแลว้

ไม่นิยมท่ีจะกลบัมาคบหาเป็นเพ่ือนกนัต่อ เน่ืองจากความสัมพนัธ์สานสัมพนัธ์กนัไม่ติดและเกิด

ความไม่สนิทใจ  

  

2.  อภิปรายผลการวจิยั 

               2.1 วิถีชีวิตหรือรูปแบบการใชชี้วิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

  ในดา้นอตัลกัษณ์ทางเพศและการแต่งกาย ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า อตัลกัษณ์ทางเพศและ

การแต่งกายของกลุ่มชายรักสองเพศ คือเหมือนผูช้ายเงียบๆ โดยทัว่ไป การแต่งกายเหมือนผูช้าย

ปกติ ไม่แตกต่างสักเท่าใด กลุ่มชายรักสองเพศชอบเล่นกีฬาซ่ึงหลากหลายแลว้แต่ความถนัดท่ี

แตกต่างกัน  แต่โดยส่วนใหญ่ชอบเล่นกีฬาเป็นปกติตามสถานท่ีและโอกาสท่ีเอ้ืออาํนวย การ

แสดงออกทางเพศไม่ปิดบงั แต่ไม่ถึงขั้นเปิดเผยใหใ้ครไดท้ราบ ถา้ไม่ไดพ้ดูคุยสกัถามโดยตรง ก็จะ

ไม่ทราบว่าเป็นชายรักสองเพศ เพราะการแสดงออกดา้นการวางตวัและการแต่งกายไม่แตกต่างจาก

ผูช้ายโดยทัว่ไป ดา้นวิถีชีวิตและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของชายรักสองเพศเปล่ียนแปลงไปตาม

ประสบการณ์การเรียนรู้ สมยัเรียนมหาวิทยาลยัชายรักสองเพศเคยไปพกัคา้งแรมกบัเพ่ือนชายบา้ง

เป็นคร้ังคราวอาจเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํใหเ้กิดความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัเพ่ือนผูช้ายมากกว่า แมว้่ากลุ่ม

เพ่ือนท่ีคบหามีทั้งผูห้ญิงและผูช้ายก็ตาม รูปแบบการใชชี้วิตพ่อแม่ออกไปทาํงานหาเล้ียงชีพและตน

ออกไปเรียนหนงัสือในตอนกลางวนั หลงัจากเลิกเรียนในช่วงคํ่าก็กลบับา้น มีไปสังสรรค์กบัเพ่ือน

หลงัเลิกเรียนบา้งตามโอกาสเป็นคร้ังคราวสมยัเรียนมธัยมชายรักสองเพศส่วนใหญ่เรียนในโรงเรียน

ชายลว้นจึงทาํใหมี้โอกาสพบเจอเพ่ือนผูช้ายบ่อยคร้ังกว่าเพ่ือนผูห้ญิงนัน่อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้

ชายรักสองเพศคุน้เคยกบัเพ่ือนผูช้ายจนเกิดเป็นความรักในเวลาต่อมา 

 2.2  สภาพปัญหาของชายรักสองเพศ พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีเป็นชายรักสองเพศ คือ 

  1. ความรักระหว่างชายรักสองเพศนั้น เป็นค่านิยมท่ีมีการเปล่ียนคู่บ่อยจึงทาํให้มี

การเลิกราจบความสมัพนัธก์นัง่ายดาย 

  2. ดา้นครอบครัวอยากใหรู้้ว่าตนเป็นชายรักสองเพศ อยากใหค้รอบครัวยอมรับได้

และอยากเปิดตวัแต่กลวัว่าเม่ือบอกไปแลว้ทางครอบครัวอาจไม่ยอมรับและทาํให้ความสัมพนัธ์ท่ีดี

ท่ีมีอยู่นั้นหายไป และไม่แน่ใจถึงผลกระทบท่ีตามมาภายหลงั คาดหวงักบัชีวิตครอบครัวมากแต่

ทราบว่าคงเป็นไปไดย้ากท่ีจะมีครอบครัว แต่งงานมีลกูกบัผูห้ญิง 
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  3.  ดา้นความคาดหวงักบัสงัคม อยากใหส้งัคมมองภาพของชายรักสองเพศให้ถ่อง

แทแ้ละใหช้ายรักสองเพศพิสูจน์ตวัตนดว้ยความสามารถเพื่อสร้างการยอมรับและความเขา้ใจทีดีซ่ึง

กนัและกนั และตอนน้ีสงัคมไทยเปิดกวา้งมากข้ึนซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีดีของชายรักสองเพศ 

  4.  ดา้นส่ือมวลชนและละครไม่โน้มน้าวให้คนเป็นรักสองเพศ แต่ทาํให้คนใน

สังคมเคยชิน ส่ือมวลชนในตอนน้ีมีบุคลากรท่ีเป็นรักร่วมเพศเยอะ ส่วนใหญ่ตัวละครมักมี

พฤติกรรมกา้วร้าว รุนแรง อาจทาํให้ผูรั้บขอ้มูลจากส่ือเหมารวมว่าพฤติกรรมของชายรักสองเพศ

ส่วนใหญ่ตอ้งเป็นเช่นนั้นอยากใหผู้ก้าํกบัลดการสร้างตวัละครท่ีแสดงออกต่อการรักร่วมเพศมาก

เกินไป แต่ส่ือสามารถนาํธรรมะมาเป็นขอ้คิดไดถื้อเป็นขอ้ดี  บางทีการไดดู้ละครสามารถยอ้นดูตวั  

ทาํใหรู้้ขอ้เสียว่าเราเคยมองขา้มความรักในครอบครัว แต่ละครบางเร่ืองมีผลต่อพฤติกรรมท่ีสะทอ้น

ภาพสงัคมไดรั้บรู้ ถา้ไม่เสนอเกินจริงและเสนอในแง่บวกมากข้ึน  

  5.  ดา้นการดาํเนินชีวิตไม่เปล่ียนแปลง เพราะชายรักสองเพศ จะให้ความสนใจ

เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัชายรักสองเพศเคยผิดหวงักบัการ

รักเพศตรงขา้ม ความรู้สึกของตนเองในการแสดงออกใหส้งัคมรับรู้หรือซ่อนเร้นแอบแฝงไปเร่ือยๆ 

อยากให้คนในสังคมยอมรับและชายรักสองเพศจะไดมี้โอกาสเปิดเผยตวัตนมากข้ึน ความรู้สึกท่ี

เป็นรักสองเพศ คือ รู้สึกสบายใจและเป็นตวัของตวัเอง เพราะเป็นรสนิยมทางเพศ และการดาํเนิน

ชีวิตไม่เปล่ียนไป สอดคลอ้งกบั Thom and More (1998) กล่าวไวว้่า รักสองเพศ ท่ีปะปนอยู่ บุคคล

เหล่าน้ีรู้สึกว่าตนเอง เป็นชายแต่งงานและมีครอบครัว ซ่ึงการสวมใส่เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายของ

ผูห้ญิงนั้น   เป็นวิธีผอ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ท่ีไม่สามารถแสดงออกได ้ ในขณะท่ีเป็น

ชายและเป็นก่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็นการกระตุ้นทางอารมณ์ทางเพศ แต่น่ีเป็นเพียง

ความชอบของผูช้ายเท่านั้ น ซ่ึงเขายงัมีความเป็นชายและเป็นพ่อหรือสามีอยู่ และสอดคลอ้งกับ 

นนัทดา  วีรวิทยานุกลู (2544 : 282-321) ไดส้รุปถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้อตัลกัษณ์ทางเพศไว้

ดงัน้ี 

  1. ปัจจัยทางด้านระบบเศรษฐกิจ และโครงสร้างทางสังคม ความต้องการเชิง

เศรษฐกิจ และความต้องการแรงงานประเภทต่าง ๆ รวมถึงความตอ้งการดา้นเทคโนโลยีในช่วง

ทศวรรษท่ี 20 ท่ีผ่านมาได้ทาํให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมทุนนิยมท่ียึดถือหลกัการ 

“แบ่งงานกนัทาํ” ท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศเพ่ือรองรับการแบ่งงานดงักล่าวและ

กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัของผูห้ญิงและผูช้าย และเกิดการอบรมบ่มเพาะ

เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

  2. ปัจจยัดา้นการเล้ียงดูของครอบครัว ประสบการณ์ในช่วงเร่ิมตน้ของมนุษยม์า

จากครอบครัว และส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการพฒันาบุคลิกภาพท่ีถาวร พ่อแม่ผูป้กครองคือผูมี้



 

 

 55 

 

หนา้ท่ีหลกัในการเป็นตวัแบบของการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีแตกต่างกนัของผูห้ญิงและ

ผูช้าย รวมทั้งถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นใหค้งอยูต่่อไป 

  3. บรรยากาศในโรงเรียน โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีถ่ายทอดและตอกย ํ้ าบทบาททาง

เพศท่ีเด็กไดเ้คยเรียนรู้มาก่อนจากครอบครัวและเพิ่มพูนประสบการณ์ภายนอกครอบครัว อีกดว้ย 

เช่น 

   3.1 การเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางเพศในกลุ่มเพ่ือนสนิทในโรงเรียน 

   3.2  การแข่งขนัและบรรยากาศในการเรียน เช่น นกัเรียนชายขอบ การแข่งขนั

และใชก้าํลงั ส่วนนกัเรียนหญิงมกัหลีกเล่ียงความรู้สึกขดัแยง้ และไม่ชอบการใชก้าํลงั 

   3.3 การเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางเพศผา่นวิชาเรียนท่ีเหมาะสาํหรับผูช้ายหรือผูห้ญิง 

   3.4 การตอกย ํ้ าอตัลกัษณ์ทางเพศจากครูอาจารยท่ี์ผ่านความคาดหวงัแบบ

แผนการปฏิบติั การมีปฎิสมัพนัธ ์การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ฯลฯ 

   3.5 ลักษณะชนชั้ น ท่ีแตก ต่างกันในแต่ละโรงเ รี ยนอัน เ น่ื องมาจาก

สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัของเด็กส่งผลต่อการรับรู้อตัลกัษณ์ทางเพศของเด็กอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น 

เด็กผูห้ญิงในโรงเรียนชนชั้นล่างจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเป็นหญิงท่ีไม่ค่อยเหมือนกบั

ความคาดหวงัจากสงัคม เช่น มีลกัษณะแข็งแกร่ง กา้วร้าว พดูจาขวานผา่ซาก เป็นตน้ ซ่ึงไม่เหมือน

เด็กผูห้ญิงในโรงเรียนชนชั้นกลางท่ีมกัให้ความสาํคัญกบัการแต่งกาย แฟชัน่ และความงามทาง

กายภาพ 

  4. อิทธิพลจากส่ือมวลชน ส่ือมวลชนเป็นตวัแทนท่ีสะทอ้นภาพของเพศสภาพท่ี

หลากหลายและรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเพศสภาพแบบอุดมคติ โดยส่ือมวลชนได้ทําหน้าท่ี

คดัเลือก ว่ารายการไหนควรไดอ้อกอากาศ ภาพของเพศสภาพแบบไหนท่ีสมควรเผยแพร่ ดงันั้น 

ส่ือมวลชนจึงส่งผลกระทบต่อการรับรู้อตัลกัษณ์ทางเพศของบุคคล ซ่ึงการท่ีส่ือมวลชนไดแ้วดลอ้ม

บุคคลอยูต่ลอดเวลาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทัง่เติบโตเป็นผูใ้หญ่นั้นจึงเท่ากบัว่าส่ือมวลชนไดต้อกย ํ้ า

และผลิตซํ้ าอตัลกัษณ์ทางเพศใหแ้ก่บุคคลอยูต่ลอดเวลา 

 

3.  ข้อเสนอแนะ 

 3.1 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค ซ่ึงบุคคล

ทัว่ไปควรมองคนกลุ่มน้ีใหถ่้องท่าตวัตนจริงๆ ของเขาเป็นเช่นไร การเกิดพฤติกรรมชายรักสองเพศ

อาจจะมาจากการอบรมเล้ียงดูและสภาพแวดลอ้มในอดีต ดงันั้นตอ้งยอมรับไดว้่ามนุษยส์ามารถ

แสดงออกถึงบทบาททางเพศ และอตัลกัษณ์ไดห้ลายแบบ และเน้นการมองการแสดงออกทางเพศ

ในมิติทางสงัคมและวฒันธรรม มากกว่าการมองว่าเพศมีแค่ชายและหญิง ในทางวิทยาศาสตร์ใคร
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ทาํผดิไปจากเพศสรีระของตนถือว่าผดิปกติรวมทั้งช้ีใหเ้ห็นว่าแมอ้าํนาจทางสงัคมบางอยา่งจะเขา้มา

กาํหนดและควบคุมเพศสภาพและเพศวิถีของมนุษย์ ผูว้ิจัยนําแนวคิดน้ีมาใช้เพ่ือเรียนรู้และ

จาํเป็นตอ้งทาํลายอาํนาจเหล่านั้นเสียเพ่ือไม่ให้เกิดการแบ่งแยก และลดอคติให้กบักลุ่มคนท่ีมีอตั

ลกัษณ์ทางเพศแตกต่างไปจากบรรทดัฐานท่ีสงัคมเคยกาํหนด 

 3.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

  3.2.1 ควรศึกษาวิจยักลุ่มหญิงรักสองเพศ และนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกบัขอ้มูล

กลุ่มชายรักสองเพศ 

  3.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมชายรักสองเพศทัว่ประเทศ เพราะจะได้

ขอ้มูลเปรียบเทียบ ในระดบัประเทศ ให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูลมีลกัษณะท่ี

ถกูตอ้งและครอบคลุมท่ีสุด 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิยั 

เร่ือง วถิชีีวติของชายรักสองเพศในเขตบางแค 

 

คาํช้ีแจง   การสมัภาษณ์คร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพ่ือรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชายรักสองเพศ

ในเขตบางแค  เพ่ือนาํเสนอ  เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโทของผูส้ัมภาษณ์และเป็น

ขอ้มลู  สาํหรับบุคคลทัว่ไป เขา้ใจชีวิตของชายรักสองเพศไดช้ดัเจนตรงกบัความเป็นจริงมากข้ึน   

การนาํเสนอขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เป็นไปในลกัษณะภาพรวม ไม่ระบุช่ือหรือความลบัของ

ผูใ้ด จึงขอใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ตอบตามความเป็นจริงและครบถว้น ผูส้มัภาษณ์จึงขอบนัทึกเร่ืองราวใน

แบบสมัภาษณ์ดว้ย 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 1.  ช่ือ นามสกุล  

 2. อาย ุ     ปี 

 3. จบการศีกษาชั้นอะไร 

 4. มีอาชีพอะไร 

ตอนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะครอบครัว 

 5. มีพ่ีนอ้งก่ีคน......คน มีพ่ีนอ้งเป็นกระเทยหรือทอมหรือไม่ 

 6. มีคนในครอบครัวเป็นชายรักร่วมเพศหรือไม่ 

 7. มีการเรียนรู้เร่ืองเพศมาจากไหน 

 8. ใหช่้วยเล่าเร่ืองในวยัเด็กถึงวิธีการท่ีบิดา-มารดาไดเ้ล้ียงดูท่านมา 

 9. ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวในวยัเดก็ อยูก่บัพ่อแม่ พ่ีนอ้งหรือไม่ หรือพลดัพรากไป

อยูก่บัผูใ้ด เพราะเหตุใด 

  10. กลุ่มเพ่ือนท่ีท่านคบส่วนใหญ่เป็นแบบไหน มีลกัษณะอยา่งไร 

ตอนท่ี 3 อตัลกัษณ์ทางเพศ 
   11. การแต่งกายท่านเป็นแบบไหน 

  12. การแสดงออกทางเพศป็นอยา่งไรบา้ง 

  13. ท่านชอบเล่นหรือร่วมกิจกรรมแบบใด 

ตอนท่ี 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ 

  14. ความสมัพนักบัเพศเดียวกนัและต่างเพศเป็นอยา่งไร 

  15. ท่านคิดอยา่งไรกบัการมีคู่ครอง(การแต่งงาน)แลว้คิดจะแต่งงานหรือไม่ 

  16. การจีบเร่ิมตน้อยา่งไร 
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  17. การมีนดั นดักนัท่ีไหน อยา่งไร 

  18. เพศสมัพนัธ ์มีเพศสมัพนัธแ์บบไหน อยา่งไร 

  19. ท่านเปล่ียนคู่นอนบ่อยหรือเปล่า 

  20. ท่านเป็นฝ่ายรุกหรือรับ 

  21. การตีจาก จบลงเพราะสาเหตุใด 

  22. เคยชกัชวนเพ่ือนเขา้กลุ่มหรือเป็นคู่นอนเราไหม 

  23. มีความรู้สึกเป็นชายรักสองเพศตั้งแต่เม่ือไร 

  24. ในตอนนั้นมีความรู้สึกอยา่งไร (เกลียดผูช้าย,กลวัผูช้ายฯลฯ) 

  25. มีความรู้สึกอยา่งไรท่ีเป็นชายรักสองเพศ 

  26. มีความรู้สึกว่าตนแตกต่างจากคนทัว่ไปหรือไม่ 

  27. สุขภาพทางเพศเป็นอยา่งไร 
  28. ท่านมีการแสดงออกพฤติกรรมอยา่งไร 

  29. เคยคิดเสียใจหรือไม่ท่ีกลายเป็นชายรักร่วมสองเพศ 

  30. คิดว่าสาเหตุท่ีทาํใหต้นเป็นชายรักร่วมสองเพศคืออะไร 

ตอนท่ี 5 สภาพปัญหาของกลุ่มชายรักสองเพศท่ีเกิดข้ึน 

  31.  ท่านมีความคาดหวงักบัชีวติครอบครัวอยา่งไร   

           32. ท่านอยากไดอ้ะไรจากครอบครัวและสงัคมบา้ง 

  33. ท่านเคยผดิหวงักบัการรักเพศตรงขา้มหรือไม่ เม่ือไร เพราะอะไร 

  34. ความรู้สึกของตนเองในการแสดงออกใหส้งัคมรับรู้หรือซ่อนเร้นแอบแฝงไปเร่ือยๆ 

  35. ท่านคิดว่าละครท่ีมีพฤติกรรมรักสองเพศมีการสะทอ้นภาพอยา่งไรต่อสังคมหรือบุคคล

รอบขา้งหรือไม่ 

  36. ท่านคิดว่าการดาํเนินชีวิตของตนเองไดมี้การเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร 

  37. ท่านคิดว่าปัจจุบนัส่ือนาํเสนอเร่ืองราวของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักสองเพศมากนอ้ย

เกินไปหรือไม่ เหมาะสมกบัสงัคมไทยปัจจุบนัหรือไม่ 

  38. ท่านมีแง่คิดหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนหรือไม่ 
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จากนั้นนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูจริง จากกลุ่มชายรักสองเพศในเขตบางแค 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

     

 ขอขอบคุณอยา่งยิ ่งในการให้ขอ้มูลการวิจยั 
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